
*ه

ا-!لحجه!ذى-لجهت-مجلهصئمصالا!نيهفلشهر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



ا(يا!بهائ!ثثميتم

9!شتغ)ففكأالق"لا!!لمح!!لمحب)قي

الدكتورلاستاذ

البيوصهدرحبمعمد

الإسلاميةالبحوثمجمععضو

!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



لرجماال!دنتجيماإطه

عبلىهمعمدلإماما

العالمفىالعلميةالنهضةئذكرلا

يكونأندونالعصرهذافىالإسلامى

فىعبدهمحمدالإمامالأستاذاسغ

الرائدكانفقد،النهفةزعماءطليعة

التىالدينىالإصلاححركةفىالحقيقى

والأدبىالاجتماعىالإصلاحتحتهاتفم

عبدهمحمدا!مامالمؤرخونتوقد،والتربوى

المناحىشتىعنعادقةصفحات

جهادهعلىهناالحديتونقضر،انحلصجهادهمنالمتشعبة

المعاصر.الدينىالفكرتقدمفىوأثره،المستنيرالفقهى

حياته:تاريخعنكتبهمامقدمةفىالإماميقول

قيدمنالفكرتحريرإلىبالدعوةصوتىارتفعلقد"

ظهورقبلالأمةسلفطريقةعلىالدينوفهم،التقليد

الأولى،ينابيعهإلىمعارفهكسبفىوالرجوعالخلاف

لترذالئهوضعهاالتىالبشرىالعقلموازينضمنمنواعتباره
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فىاللهحكمةلتتغ،وخبطهخلطهمنوتقلل،شططهمن

يغذالواضحالوجههذاعلىوإنه،الإنسانىالعالمنظامحفظ

إلىداعيا،الكونأسرارفىالبحثعلىباعثاللعلمصديقا

النفسأدبفىعليهابالتعويلفطالباالثابتةالحقائقاحترام

.")1(العملوإصلاح

كامل،قرنمنأكثيرمنذالكلامهذاعبدهمحمدقالوقد

*5---------

جهرحينولكنه،البدهيةالمسلماتمن!قبيليعتبروهوالان

العلماءأكثرقابلهوقد،بابهفىغريباكانالإمامبه

ثم،الفقهاءمنالمتأخرينكتبعلىجمدوالأنهم،بالدهشة

.شديدةضراوةفىحاربوه

عليهيثيركيلاتدريجياالفقهىإصلاحهفىالإمامبدأوقد

فىالمتبعوحدهالحنفىالمذهبكانوقد،ثارتأكثرمماالثوائر

تقريرفىعنهيخرجأنالفقهاءلأحديجوزلابحيث،الفتوى

بامتناعتتعلقأسئلةعدةشئلأنهذلكومن،عنهئسئألحكم

النفقة،عنالعجزادعاءوعن،زوجتهعلىالإنفاقعنالزوج

فرضوعن،أحدذمةفىدينأوماذوله،الزوجغيابوعن

26.صالهللألكتاب-الإماممذكرات)1(
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حينللزوجةالقاضىتطليقوعن،المالهذاهنالزوجةنفقة

خبرهوانقطعالأزواجمنفقذوعفن،الزوجعليهائنفقلا

تزوجتحين،الطويلالأمدبعدمجيئهوعن،طويلأأمذا

رجوعه،وعدمالحربفىالمفقودعنثم،غيرهمنالزوجة

يتعذرحينفىالقاوتوقفالزوجينبينالنزاعشدةوعن

فأجابذلكعنسئئل،الضرربسببالتطليقوعن،الوفاق

ربيعمنأ1بتاريخالمصريةللديارمفتياكان-حينالشيخ

الفتاوىمنالأولبالجزءمدونهوأهـبما318سنةالآخر

المذهبعنيخرجبماأجاب،بعدهاوما273صالإسلامية

وعرض،الرسميةالفتوىفىحينئذصعليهالمعتمدالحنفى

شيخنفسهالوقتفىوهوحينئذص،الأزهرشيخعلىإجابته

مجلدمنالأولالجزءعننقلأيلىبمافأجابالمالكيةالسادة

:281صالإفتاء

إن.فا:أقولنبيهعلىوالسلاموالصلاةالئهحمد"بعد

الإحدىالمسائلمن(الفتوىنصوصيريد)بعاليهسئطر

الفتوىوبهاالعملوعليها،المالكيةنصوصهىعشرة

فالعملهذازماننافىكماالضرورةإليهادعتإذالاسيما

."أعلمواللهأوجببها
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الشيخلدىالاجتهادمراحلمنالأولىالحطوةهىهذه

كانتإذاالحنفىالمذهبأحكامبعفىعنالخروجوهى

تصديقوإن،الف!رورةإليهتدعومماآخرمذهبفىالفتوى

لهوالفتوىصحةعلىالبشرىسليمالشيخالأزهرشيني

.الاتجاهلهذاقاطعتأييد

هاذفقدالتراثكتببمطالعةالأذهانتتفتحولكى

كتبعلىالفقهعلمطلابئيقتصرأنالإمامالأستاذ

دونوالتقاريروالحواشىالشروحأعمحابمنالمتأخرين

عهدفىالعلماءمنالأثباتالفقهاءكتبإلىالرجوع

يعرفونلاالمعاصرونالعلماءكانوإذا،العلمىالازدهار

،الاتجاهلهذاصارخةبمعارضةقاموافقدالشروحهذهغير

يدلهمكىالأزهرطلابلنابغىلثتىدرولتاالإماموعقد

ولها،بعدعنهايعلموالمالتشريعفىصافيةمنابععلى

نقلهكثيراكلاقاوقال،التشريعىالارتقاءفىالبعيدأثرها

:)1(.قولهمنهنذكرالمنارعاحبعنه

قبلمافترة،المتوسطةالقرونكتبإلىرجعنا"إذا

بعدها.وما439،صابالإمامتاريخ1()
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ذمناماإذ،الكتبلإصلاحخطوةخطوناقدنكون،الركود

ثم،تاقاجهلأإلانزدادفلنالمتأخرةالكتببعباراتمقيدين

عنهم:فيقولعصرهفقهاءإيىيتعرض

يرجعأنمنهمواحدبباليخطرولا،الأعول)ايقرءون

لمبل،دليلهعنيبحثأو،أصلهإلىالكتبهذهمنفرغا

الكتابفىالنظريلزمنالامقلدوننحن:يقولواأنيخجلوا

الذىوتناقضهاتعارضهاعلىهؤلاءلكتبدانواإذا،والسئئة

رسولمنوكفهم:بقولهمويكتفون،الأمةشملبهت!ثتتت

".ففتمساللة

يكتفىلافهو،بالعملالقوليتبعأنهالإمامومزية

يقتحمولكنه،الكثيرونيفعلكما،الاجتهادإلىبالدعوة

بعضالآنونغرفن،الفتوىفىبالجديدفيأتى،فعلأالعباب

فتحتوالتى،التفكيرىمنحاهتصورالتىالتجديديةالأمثلة

جديد.نورعلىالعيون

نأالتركىالعصرقبلفيماالناسلدىالمعروفكان(أ

السلاطينمنوكان،يغنشىءكلفىالأمرأولوهمالعلماء

الولاةجاءفلما،يقولونلماويخضغالعلماءيهابمن

يرذلاالمسلمينخليفةأنالناسمنالعامةأوهمواالعثمانيون
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وأبطل،ماليةهـضريبةأ481سنةالوالىفرضوقد،قولله

فاعترض،البروجو،فىتنققكانتالتىالصروفاتبعض

والله،السلطانأمرهذا:لهمفقالالوالىوقابلوا،العلماء

:يقول

!وورنملأقيآؤأنرلىلرشمؤلآؤآطيثوأ)

(95:ءلنساا)

فىالطاعةأنوأفهمهالمنصورىسليمانالشيخفجابهه

العالمهوالحدودهذهيبينالذىوأن،الئهأمرماحدود

،الناسبينالرأىهذايشيعأنالمنتظرمنوكان.!الفقيه

عبدهمحمدالإمامورأى،أنكروهقدالحكاممنائطفقةولكن

-تعالى:قولهتفسيرعندفقال،نصابهإلىالأمريعيدأن

ؤأئرلىلزشولىآؤآطيعوأآورةآطيثوأمنوأا5ثذينآئهاتأ)

بهمنئملرس!ولياوآلت!ثآوةإترترصشئفينتترغنمم!نمتالأقيآ

!هوتأولينخئرؤآخم!قلذلؤيرآ!يخئنذؤآبآدتإئؤيئو!

(95:ءلنساا)

منوالحلالعقدأهلجماعةالأمربأولىالمرادإن):قال

الجند،ورؤساءوالعلماءوالحكامالأمراءوهم،المسلمين
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الحاجاتفىالناسإليهميرجعالذينالرؤساءوسائر

نأوجبحكيمأوأمرعلىاتفقواإذافهؤلاء،العامةوالمصالح

ولاالئهأمريخالفواوألا،متايكونواأنبشرطفيهيطاعوا

مختارينيكونواوأن،بالتواترعرفتالتىغفممررسولهسئئة

وهو،العامةالمصالحمنعليهيتققمايكونوأن،بحثهمفى

والعقدالحلفأهل..عليهووقو!ثفيهسلطةالأمرلأولىما

فيهليسالأمةمصالحمنأمرعلىأجمعواإذاالمؤمنينمن

بقؤةعليهمكرهينغيرذلكفىمختارينال!ثارععننمى

الذىكالديوانوذلك...واجبةفطاعتهم،نفوذهولاأحد

الصحابة.منالرأىأهلباستشارةغمرأنشأه

عتذغالتىالهامةالموفوعاتمنالجنسيةموضوعكان(2

موطنهغيرفىالمسلمإلىالنظرلأن،بالحقالإمامفيها

الإفرنجيةالقوانينراعتهأوروبىنظر،أجنبياباعتبارهالميلادئ

:الإماميقول،معتنقيهلجميعواحدفؤطنالإسلامأما

أحكاملهاولا،المسلمينعندمعروفةليستالجنسية"إن

الأعمعندالجنسيةوإنما،عامتهمولاخاصتهمفىعليهمتجرى

جاءوقد،عصبيةالعربعنديسمىكانماتشبهالغربية

فىالناسبينوسؤىآثارهاومحاالعصبيةتلكفألغىالإسلام
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الحقوقفىأثربهيتصلوماللنسبيبقفلم،الحقوق

ختمثم،قاطبةالمسلمينعندلهاأثرلافالجنسية،والأحكام

.(0531صالرابعالمجلد):بقولهالفتوى

مسلهل!بينالحقوقفىامتيازولاالإسلامفىجنسية"لا

هوالإسلامبلادمنالمسلمفيهيقيمالذىوالبلذ،ومسلم

."غيرهأحكامدونالسلطانعليهولأحكامه،بلده

يريدونلأنهم،الفتوىبهذهمصرفىالمستعمرونبرموقد

قصازبهابرمكما،الإسلاميةالأمةأبناءبينالصلاتتقطيع

لهالرابطةهىالقوميةوعذوا،الفرنجةبآراءفتئواممنالنظر

إلىراجعالإسلامىالعالمتفككأنالأيامأثبتتوقد،وحدها

الممقوتة.القوميةهذه

سياسته،حولتلتفجرائدعباسالحديوىأنشأ3(

الإمامتحطيمأهدافهمنوكان،إليهيتجهماكلفىوتؤيده

غيربطريقةالأوقافأموالعلىالاستيلاءفىإياهلمعارضته

المعروفةفتواهالإمامأصدرحينذلكظهروقد،مشروعة

البرنيطةنبسجوازعلىدارتوقد،"الترنسفال)بفتوى

للحاجةوكانت،الدينعنالخروجبهايقصدلممتىللمسلم

..!!مصلحةتيسيرأوالشمسشعاعحجبمنالضرورية
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يفقهونلاكتابشرعفقدالحكمفىالصوابوضوحومع

نأيأبىاللهعدلوكأن،الإماممهاجمةفىالتشريعفىيفيئا

عنالفتوىأيذمنالأزهرعلماءمنقؤجذ،الحقيندحر

بالدليل.الثابتالاقتناع

بشأنللإمام!وىعلىالمغرضةالثورةقامتوكذلك

ولم،المسلمينمصلحةفيهماعلىالمسلمينبغيرالاستعانة

إلىالحيؤالوجهبل،بدءذىبادئبرأيهيصدعأنالإماميضأ

مقنعةردوذافكتبوا،والحنابلةوالشافعيةالمالكيةشيوخ

لثفعهاثم،الإسلاميةالفتاوىكتابمنالرابعبالمجلدنضرت

فيه:قالالفتوىلموضوعدقيقبتحليل

الأزهرعلماءمنالأساتذةحف!راتنقلهماعلىائطل!"إن

وأن،الإيمانمظاهرأجلمنالأفاضلأولئكيفعلهماأنيعلغ

اللةحدودتعدؤاالذينهميضللونهمأويكفرونهمالذين

.(القويمدينهأحكامعنوخرجوا

الدولةعاونواالكتابأهلمنوزراءإلىأشارأنوبعد

نصه:ماقالحرجدونالزاهرعهدهافىالإسلامية

الاستعانةجوازعلىوالسئثةالكتابمنالأدلةقامتفقد)

يعمدونالذينوإن،المؤمنينمصلحةفيهماعلىالمؤمنينبغير

11
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فيهوماأيتامهموتربيةالمسلمينكلمةلجمعالاستعانةهذهإلى

وأنلمج!ءبالنبيالحسنةالأسوةاقتفتهماإلايفعلوالملهمخير

فاسق،أوكافرإما،أمرينأحدبينفهو،كفرفمأوقسئقفممن

علىيمفمواوأندعوتهمفىيجذواأنالخيردعاةفعلى

لوميغيظهمولا،الشاتميندثنتميحزنهمولا،طريقتهم

.(2441:الإسلاميةالفتاوى)."اللائمين

تفسيرعندشأنهفىالإمامقالفقدالزوجاتتعددأما(4

:النساءآية

)هآنيهوأ

خف!تمآلأتغلإلوأقماقؤرتغؤثئثمثتئلئسمل!آينلكمبطاتا

!وبقؤف

(3:ءلنساا)

فىالزوجاتتعددإباحةأنعلمالآيتينتأمل"فمن:قال

منضرورةكأنه،التضييقأشدفيهففتيقأمرالإسلام

العدلبإقامةالثقةبشرطلمحتاجهاتباحالتىالضرورات

يترتبماالتضييقهذامعالمتأملتأملوإذا،الجورمنوالأمن

لأحديمكنلاأنهجزمالمفاسدمنالزهانهذافىالتعددعلى

."الزوجاتتعددفيهافضاأمةيرثىأن

12http://www.al-maktabeh.com



صاحبقرركماالثانىالدرسفىذلكبعدالإمامقالثم

:المنار

مافيهااشترطقدمضيقةالزوجاتتعددإباحةإن"

."تحقيقهيصعب

عصركانالفتوىهذهفيهظهرتالذىالعصرأنوالحق

المحاكمفىالشكوىكثرتإذالاجتماعيةالناجةمنبلاءص

الإخوةبينالشقاقمنوحصل،التعددهذابسببالشرعية

وتربصبالبغضاءأوحىما،مختلفةوأمهاتواحدأبمن

الإمامفرأى،الإنسانىالضميريرضاهلانحوعلىبأخيهالأخ

التعدديريدالذىئلزموأن،بالعدلمشروطاالتعدديجعلأن

نأهمهكلرجليستطيعهلاماوهو،الواجببالعدلإلزاقا

.!الأخرىحقيرعىأندونتروقهبمنيتمتع

فىالكاتبونأكثروقد،منهامفرلاضرورياتوللتعدد

مشتهر.معروفوهوتكرارهإلىنلجألابماالتعذدحكمة

الحديت،العصرفىالدينىالتجديدرائدالإمامكانلقد

بحاجاتيفىجعلهانتعاشتاالإسلامىالفقهانتعشوبجهوده

الثمار.خيربعدهمنلتؤتىالبذرةبذرقدفهو،العصر

13
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ويفثهيالأو!ها

محمدالسيدتأبينفىالمراغىمصطفىمحمدالإماميقول

رضا:رشيد

،الإسلامقواعدعنالمدافعينأكبرشئبهةبلاكان"لقد

السلف،علماءجميعمبدأمبدؤهكان،عليهاغيرةوأشدهم

:-تعالى-بقولهعملأورسولهاللهإلىالتحاكموهو

!هولرسموليوآووءثآاقرذوة2يثئفيئترغئمنهإ)

(95:ءلنساا)

الئهبذاتيتعلقماكلفىالسلفعلماءمبدأمبدؤهوكان

رجلفهو،الآخرباليوميتعلقماوكل،-وصفاتهسبحانه-

فرضاويراه،بالاجتهادوينادى،التقليديكرهسلفىسئئى

مننعدهأنالحقومنعليهقدرمنكلوعلى،نفسهعلى

نأالحقومنال!ئئةإحياءفىالمجاهدينمننعدهوأن،المجددين

والقراءةالبحثفىوصبرأناةصمنرشيدللسيدكانبمانعتبر

هذهأننذكرأنالحقومن،والمناظرةوالفتوىوالتأليف

."الئهسبيلفىوأداها،احتسابابهاقامالصالحةالأعمال

السيدمكانةيحددوهو،المراغىالإمامقالهمابعضهذا
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منبهقامبماصادقاوينطق،العلمية

ةلا،الئهسبيلفىاحتسابامباركةجهود

الأستاذعلمورثقدالرجلأنوالحق

نضرهعلىوقامعبدهمحمدالإمام

-."ع:بدعوتهودعا،وتحليلأشرخا

%"،ا!فىالمنارمجلةأنشأمنذ،ل!جتهاد

رضارشيدحصأغرافهامنأهـوجعل315سنة

التىالدخائلوشرح،والفنونالعلومفىالترغيبعلىالحث

الكثيرأفسدتالتىالرديئةوالأخلاق،الأمةعقائدهمازجت

والتقليد،بالباطلالحقشئهتالتىالباطلةوالتأويلات،منها

وإيقانا.علفامتقدملكلالأعمى

العالمثقةأحرزإذيوصفلاماالاشتهارمنالمنارنالوقد

قرائهمنأكثرالإسلاميةالبلادفىقراؤهكانحتى،الإسلامى

المنارمنشوراتعنيتساءلونوكانوا،العربيةالبلادفى

منصبذاالسيديكنولم،والإرشادالهدايةمصدرويعدونه

المراغىالإمامقال-كماالبعيدبتأثيرهكانولكنه،حكومى

غيرةوأشدهمالإسلامقواعدعنالمدافعينأكبر-شبهةبلا

عليها.
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بالحديث،التشريعفىالاجتهادىالجانبأخصهناوأنا

نأوالحق،البصيرتجديدهعلىالدالةالأمثلةببعضمكتفيا

الفقهىالتجديدلمناحىاتسعقدالمتعددةبأجزائهالمنارتفسير

فىمزيةإظهارعلىالأخرىكتبهعاونتكما،السيدعند

المحمدى""الوحىكتابأهمهاولعل،المستنيرالمفىءالبحث

الباحثين.منتلاهلمنالطريقمهدالذى

أبوابهشتىفىالفقهبفروعالعامإلمامهفوقالإمامكانلقد

الشرعيةبالسياسةويتصلواعيةيقظةعيشةعصرهيعيش

كيفوعرف،الصحيحةمظانهافىغورهال!نبرمناتصال

.الإسلاملحقائقالمستغربونفيهتنكرعصرفىعنهايدافع

الأكثريةإلىمستندةمصرفىالنيابيةالحياةقامتفحين

أماميقفبأنهالإسلامالمغرصنبعضهاجم،الانتخابفى

ورأى،السياسىالنظامفىالأعلىالمثلهوإذالأكثريةمبدأ

الملزمةالشورىفىالإسلامرأىفففئلالعاصفةهذهالسيد

الهوىعنالبعيدةالبصيرةالعقولذوىعلىوارتكازها

:(91.ص!هالمنارتفسير)صراحةفىوقال،والغرض

رأىمنبالصوابالأولىليسالأكثرينرأىأننعلم"نحن

منالأكثريتكونحيث،الزمنهذافىسيمالا،الأقلين
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ويتواضعونوالباطلالحقفىبعفتاأفرادهبعضينصرحزب

المجلسأعضاءكانفإذا،الخطأفىلأكثرهمأقلهماتباععلى

وأراد،الأحزابمنحزبايتبعونوعشرةمائةمنهممائتين

النفوذأوبالدليلأقنعوافإذامسألةتقريرالحزبهذازعماء

بطلانيعتقدونكانواوإن،الخمسونيتبعهممنهمستين

الذينعدديكونالمجلسأهلسائرخالفهمفإذا،خطتهم

يعتقدونوالذينوأربعينمائةالمسألةبطلانيعتقدون

ينفذذلكومع،النصفمنأقلوهم،ستينحقيقتها

".رأيهم

المجالسدوراتفىجميقاالناسرآهف!ثناقدأمروهذا

الخف!وععلىأتباعهاترغمالأكثريةزعامةإنإذا،انحتلفة

كانوإذا.مقتنعينيكونوالموإنفيستجيبونلرأيها

انحالفينعددفإن،موافقينغيرالآخرالحزبمنالآخرون

هوفاين،ينفذالأمرولكن،الموافقينعددمنأكثريكون

..!؟الصحيحالمنطقفىللأكثريةالخضوع

:فيقولحديثهالسيديتابعثم

تطمئنبالتىهىولا،والإصابةالحقتستلزملاالأكثرية

مسألةيقررونالذينالأكثرونكانفربما،إليهاالأمة

17
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بها،العارفينمنالكافىالعددفيهمليسوعسكريةمالية

ويفتح،الأمةبمجلسثقتهفتزلزلخطؤهاللجمهورفيظهر

علىانحالفالجمهوريكرهأنفإما،والتفرقالحلافباب

للأمة،لاالغالبةللعصبيةالحكميكونوهنا،إكراهآالقبول

وسذاتقاؤهمايجبوهذا،الفتنرءولم!تتطلعأنوإما

."شريعته

يجدهاصريحةبنصوصأيدهوقدالسيدذكرهمائبابهذا

إليه،أشرناالذىالموضعفىالمنارتفسيرفىالقارئ

.بالاستيعابلاتسمحهناالكتابوصفحات

أنهاأصحابهاكتب،الروسيةالاشتراكيةعهدأوائلوفى

إدطعنهمحيدلااتباعهاوأنالعقولعنهتمخفتحلأفضل

زوراالإسلامتتهمالتىالكتبوصدرت،مستقبلأأوحاضرآ

محمدالسيدوكان،الرأسماليينمنالإقطاعأصحاببمحاباة

فىعليهفرد،الاتهاملهذاتصدىمنأوائلمنرشيد

يهاجمإنه:معارضوهقالهمماوكان،ضافيةبمقالاتالصحف

لموإنبأنهعليهمفرد،شيئاعنهايفهمأندونالاشتراكية

وجههعلىالإسلاميفهمفإنهيزعمونكماالاشتراكيةيفهم

الاشتراكية،ينقضمماالإسلاميقولهماكانوإذا،الصحيح
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ومذهب.مذهببينيوازنأنفللقارئ

الحديتبصدد93(ص!هالمنارتفسير)الأستاذيقول

-:-تعالىلقولهعبدهمحمدالإمامتفسيرعن

!هونجطلىبآتينيهئمآئؤتكغؤلآتأكؤأمالو

(881:لبقرةا)

يأكل"لا:يقلفلمللجميعالأموالأضافقداللةإن

فىالأمةتكافلمنقررناهماعلىللتنبيهبعضأموالبعضكم

هومنكمواحدمالكلإن:يقولكأنهومصالحهاحقوقها

الإضافةهذهمثلإن):رضارشيدالسيدويقول،"أمتكممال

إليهايرمىالتىالاث!تراكقاعدةالإسلامفىقررتقد

سئئةإلىيهتدوالمولكنهم،الزمنهذافىالاشترايهون

بأنذلك،لوجدوهاالإسلامفىالتمسوهاولو،فيهاعادلة

كلها،لأمتهمالأ،تابعيهأفرادمنفردكلماليجعلالإسلام

علىيوجبفهو،حقوقهاوحفظ،الملكيةالحيازةاحتراممع

يوجبكما،العامةللمصالحمعينةحقوقاكثيرمالذىكل

الاضطرارلذوىأخرىحقوقاالقليلالمالصاحبوعلىعليه

الدائموالإحسانالبرعلىذلكفوقويحث،الأمةمن
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مضطرفيهايوجدلاالإسلامفيهايعملالتىفابد،والمؤقت

لأن،مسلمغيرأومسلقا"كانسواء،قطوالسترالقوتإلى

يزيلواأنقطعيافرفتاالمسلمينجميععلىيفرضالإسلام

للفقراءحقاأموالهمفىيفرضكما،ضرورةكل

.(والمساكين

حينعاقاسبعينمنذقيلالذىالكلامهذا"إن:أقول

إليهألثارحينعاممائةمنأكثرومنذ،رشيدالسيدكتبه

يحصرونوالذين،الآنالمسلماتمنأعبحقدالإمامالأستاذ

التكافلفىالإسلامروحيتجاهلونوحدهاالزكاةفىالئهحق

الناسأنقذالذىالنورهذايطفئونبذلكوهم،الاجتماعى

."الظلماتمن

المغربفىالمسلمينعنفرنساوزراءلأحدحديثوفى

جعللأنهش!عوبهتأخرمصدرهوالإسلامىالدين"أنزعم

المسلمونفركن،الآخرةالحياةفىالجنةبابوالتقشفالزهد

جاءحتىوالصناعةالتجارةأبوابوتركواالحمولإلى

هذا،(الصحيحةالمدنيةأسبابلهمفشرعالفرنسىالاحتلال

بل،فيهمريةلاحقوكأنهالمصريةالصحففىنشرالحديت

المنتسبينبمزاعممستشهذاأيدهمنالأغرارالتهتابمنوجد

25ء.
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عنالعلماءيسكتولم،حقيقتهيوردواأندونالتصوفإلى

رشيدمحمدالسيدطليعتهمفىوكان،الملزمةبالأدلةدحضه

:قالالذى،رضا

مع،إياهاالئهرزقهالتىالطيباتعنامرئامتناع"إن

فىنفسهعلىيجنيهإثم،بهاالاستمتاعإلىالفطريةالداعية

اللةدينفىبزيادتهالآخرةفىاللهعقاببهويستحق،الدنيا

ماهوالطيباتفىالقرآنهدىأنكما....الئهبهيأذنلمما

ثم.(المباحالحلالالتزاممعالمعتدلةالسليمةالفطرةتقتفيه

منالإحياءفىالغزالىحامدأبوالإمامكتبهماإلىعرض

نأوذكر،حاسمةبأدلةعليهفكز،والاعتدالالزهدتحبيذ

وجهوأبان،معلولةضعيفةالصددبهذارواهاالتىالأحاديث

:(32صبر7المنارتفسير):قالثمالبالغةبالحجةضعفها

هايأكلكانأنهط!بالفةرسولسيرةعنالمعروف"إن

كخبزالخشنيأكلوتارة،اللحومأطيبيأكلفتارة،وجد

الئهرسولإلىالشرابأحب:قالتأنهاعائشةوعن،الضعير

منتنسكاالطيباتتركأننعلمكما...(.الباردالحلو!ث

النصارىفيهااتبعواوقد،الجادمنكثيربهافتنالتىالبدع

السيدبهرذماأما،ذلككلمنبرىءوالإسلام،والبراهمة
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أكثرشملفقدالمسلمينتأخرأسبابمنالوزيرعلىرشيد

الآراءمنوبه،المنارتفسيرخلالفىعفحةمائةمن

.!الاعتبارموضعيكونأنيجبماالتجديدية

منالكنيسةرؤساءبههوجمبماالإسلامهوجموحينما

بالاعترافذنوبهموغفران،المسيحيينعلىالسيطرةدعوى

منطليعةفىرشيدالسيدكان،السيئاتمنجنوهبمالديهم

كتاباذلكفىوكتب.الإسلامفىالدينيةالرئاسةعدمأظهر

المقيدةالحاكمسلطةفيهتجين"الإسلاميةالخلافة"عنوانتحت

،النصوصهذهعنحادإذاعزلهووجوب،الكتاببخصوص

منفيهأجادمامعاحتذوهلمنوافيامرتجغاالكتابأصبحوقد

إلىالسيدتعرضوحين،الدليلواستيفاءالقولتفصيل

ب.لآ:الكريمرسوله-مخاطبا-تعالىالئهقولتفسير

حتئمابكيقؤقالثئصينجسمابيميقغثئريرقا!ال!

!ولثىين!ص

(25:نعاملأا)

:(244صبر7المنارتفسير)قال

المللفىالمعهودةالدينيةالرئاسةنفىعلىتدلوالآية)
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فىدينهمأهلعلىالدينرؤساءسيطرةوهى،الأخرى

يرونمنوعقاب،عليهاومحاسبتهموعباداتهمعقائدهم

حقوقه،منوالحرمانالدينمنبالطردحتىمنهمعقابه

وأذكرمنمكلفكليعترفأنالمللبعفتلكفىويجب

نأوللرئيس،والبدنيةالنفسيةبأعمالهالدينىللرئش!أنثى

اللهمغفرةأنويعتقدون،المعاصىمنبهيعترفمالهيغفر

الذىللرسوليجعل-لمتعالى-اللهكانوإذا،مغفرتهتتبع

الدينيةأعمالهمعلىالناسمحاسبةحقطاعتهأوجب

والقضاةالأمراءمندونهلمنيكونأنيمكنفكيف،ونياتهم

:،هديهمنكانوقد.!أالحقهذامثلالرؤساءمنوغيرهم

الإلملام،قوةبعدحتى،الإيمانضعفاءقلوبتأليف

ظاهريقتضيهمامعبالمدينةالمنافقينيعاملكانبل،وإعزازه

."إيمانهم

مستقلةببحوثخمئوهالمنارتفسيرعنكتبواوالذين

فىالخاصةاجتهاداتهللرجللأن،كبيرمجلدفىبعفسها

أحسنيتبعونمفنالكثيرينارتياحلاقتوقد،التفسير

إلىأض!يفتالتىالضعيفةبالرواياتيتقيدونولا،القول

بينهوباعدتالنصعلىقاتماغماقا!ركت،النزولأسباب

23
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موقفإلىالمثالسبيلعلىوأشير،الصريحالجلىالمرادوبين

حاطب،بنثعلبةإلىالمنسوبةالقصةمنرضارشيدالسيد

آية:نزولأسبابفىالمفسرونروىحيث

ثينآلئهعهدققلرمتهم!ي

لففليئ!منآؤتتكلتنتنضذقنءفقحل!منتنتااة

ئغيرضحوتؤهمؤتؤلوأبو-لمجوأءقضلإتئهريناققتآء

بماتمطفوأتؤوتفقؤتالىإقلوبهخ!فييفايم!ف!غقتهخ!

!هويكزبولنىنوأ!اوبماماؤعاء3هألئة

(57:77:لتوبةا)

حاطببنثعلبةفىنزلتالآياتأنالمف!سرون"روى

نأمؤداهالصحاحكتبفىئرولمحديثاويسوقونالأنصارى

الآياتنزلتفلما،جزيةهى:وقال،الزكاةدفعرفضالرجل

فجعل،فرففهاالئهرسولإلىبالصدقةوجاءبالتوبةسارع

بعدالحكمتولياحينوعمرأبوبكررفضهاوكذلك،يبكى

أ.!التفسير)سديدكلامبعدالسيدقال((بتالئهرسول

.(561ص

،الآياتنزولبسببتتعلقإشكالاتالحديت"وفى

الحديثوظاهر،تبوكسفرفىكانأنهالقرآنسياقوظاهر
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معاملةعلىجارياالعملوكان،صادقةكانتثعلبةتوبةأن

ولا،نفاقهعلىيموتأنهالآياتوظاهر،بظواهرهمالمنافقين

عاملاهوخليفتيهفسهالنبىوأن،وإعراضهئخلهعنيتوب

".الإسلامفىلهنظيرلاماوهذا،الشريعةبظاهرلابذلك

الحاصالنزولسببعنقيلفيمايطعنأنالسيديريد

أموليعنالجادبالتساؤلتوحىقويةعلاماتفوضع،بثعلبة

علىيدلمما،وبكىتابقدفالرجل،بالشريعةخاصة

كانوإن..!؟التوبةقبولبعدمثعلبةينفردفكيف،صدقه

ماغيربمعاملةوحدهاخئمنقيغ،الرواةيزعمكمامنافقا

سلطةفىوهل..!؟الرسولعهدعلىالمنافقونبهيعامل

على..!؟نادممسلمبهايتقدمواجبةزكاةيرفضأنالحاكم

عنزوىفيماملحوظمقامولهم،بدرأهلمنكانثعلبةأن

.!+ثالةرسول

إزاءجتمأدبمعبالرأىالسيداستقلالمننمطهذا

ومتابعة(4أص!13المنارمجلةعننقلأ)،مخالفيه

السيدقاللماالسديدتلخيصهفىالشرقاوىمحمودللأستاذ

:01أص(الدينىالفكرتقويم)كتابهفى

الاجتهادقاعدتىمنتقرربماالإسلاميةالشريعةإن"
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زمانكلتوافقالتىالشرائعمنكانتالأصلحورعاية

معوالحالالمصلحةيوافقخكقاضرورةلكلوتجيز،ومكان

عليهايتقولهلماخلافا،لهافشرغاالقاعدةهذهاعتبار

وعدمالشريعةبحقيقةالجهل:التقولهذاومنشأ،المتقولون

علىيساعدهم،وكلياتهاوقواعدهاأصولهاعلىالوقوف

كتبفىجاءلماالمقلدينالعلماءتعصبمنيرونهماذلك

ماالأحكاممنالفروعكتبفىأنمع،الأصولدونالفروع

وأالرأىأوالاجتهاديعدولامماقطعىدليلإلىيستندلا

القيالس.

منشتىمواضعفىالإمامأستاذهقالهماعينوهذا

عليهوالتدليلتثبيتهرشيدالسيدتلميذهأحسنوقد،مقالاته

."برهانبأقوى
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هـاداغ!ث!

المراغىمصطفىمحمدالإمامكان

قليلعبدهمحمدالإمامأستاذهمثل

المؤلفاتمنعنهيصدرفلم،التأليف

يسجلهأناستطاعتهفىكانما

اشتغاله-لأن،القادمةللأجيال

الدينى،بالإصلاح-كأستاذه

المراغىمصطفىمحمدالحططووضع،الفقهىوالتجديد

أكثريشغلكانالإصلاحلهذاالعملية

حركةعنأغنتماكتاباعشرينالمراغىأل!ولو،وقته

منبهانتقلإذالأزهرإصلاحسبيلفىبهاقامالتىالبعث

لمكياتمنأنشأبماالمزدهرالتقدمعصرإلىسحيقةعصور

أصدروبما،مناهجمنوضعوبما،مذكورآشيئآقبلهمنتكن

وعقل،متقدفكردليلالنادرةجرأتهافىكانتقوانينمن

!صؤال

أستاذ،عنعبدالحميدالدينمحيىمحمدالأستاذيقول

الكتاببمجلةنشرهاالتىالفافيةترجمتهفىالمراغى
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الراحلعنكتبماأوائلمنوهى(4591سنةنوفمبر)

كلامه:مفتتحآقال،الكريم

الدنياملأالذىالمراغىالأستاذعننالثئيناإلىسنتحدث)

سمعتداولنماكأدوياالدنيافىتركوالذى،الناسوشغل

منرقعةمنفماالدنياملألقد،واللهإى،لعشرأثماراالمرء

إلاوالإسلامالعرببشئونأهلهايعنىالفسيحةالأرضرقاع

الشرقبيوتمنبيتمنوما،حديثشانهبعضعنوفيها

ذكر.منهأهلهسامرفىكانإلاالإسلامى

خطواتوأهلهالدينىبالتعليمالمراغىالأستاذخطالقد

يذيعوهاأنمتهيبينالمصلحونقبلهوقف،موفقةجريئةعملية

بتحقيقالكفيلالمستقبليحققهاآمالأنهاعلىالناسفى

فىالوسعوأفرغ،الجهداستقصىمنإلامنهموما،الآمال

تاريخهلهيهيئهاالتىالمنزلةإلىالعتيقالمعهدبهذاالوصول

!!المجيد

توضيحفىيكفىماالدينمحيىأستاذناذكرهوفيما

أثرينعنالمجالهذافىوسأتكلم،الجديدالجيللناشئةمقامه

وأثرهالتشريعىالتجديدفىأثرههما،الحالدةأثارهمنبارزين

الشريف.بالأزهرالفقهيةالدراساتإصلاحفى
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ليسوقتآوالسودانبمصرقاضيآيكونأنللرجلأتيحلقد

،الأحكاموصلابة،القوانينقصورمنفشاهد،بالقصير

الشاغلشغلهكانما،أحيانآتعسفهبلالتطيقوجفاف

وكانت،المجتمعنواةهىالأسرةكانتوإذا،الدهرمنحينا

إلىحاجةفىالأطفالوتربيةوالحفمانةوالنفقةالطلاققفحايا

ذهبتممنالأئمةأقوالإلىأسالم!هفىيرجع،جديدعلاج

بمذهبالمصرىالقانونالتزمحينعلى،الرياحأدراجأقوالهم

التخلخللمواجهةمسائلهتتسعلا،جلالهعلىوهو،واحد

لالأئمةكثيرةآراءإضافةمنفلابد،المضهودالاجتماعى

يسهلحتىالحنفىالمذهبأئمةعنوعلمافضلايقلون

،الأسرىوالتصدعوالطلاقبالشقاقملىءجوفىالتعامل

القضاءفىرألرأكبركانحينالكبيرالرجلفكرلقد

فىالواحدالمذهبيخترقكىعاقلامتصلاتفكيراالشرعى

بل،فحسبالأخرىالثلاثةالمذاهبإلىلا،الأحكامبعض

الفقهىالازدهارعصورمنذ،الفقهاءأئمةعنروىماكلإلى

52رقموالطلاقالزواجقانونبإعدادوحدهقامثم،الآنإلى

اللتينالسنتينبينوما،9291سنةبهالتعاملتمالذى

أشبه،معاركقامت،تنفيذهحانحتىصدورهعلىمضتا
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مجاوزةيرونلازملاءوبينالإمامبينالضروسبالحرب

الأربعةالمذاهبأصحابلغيريرونولا،تارةالحنفىالمذهب

هؤلاءاعتبارفىذلكمنوأهم،أخرىتارةالتشريعفىمجالأ

قبل،مندؤنبماوالاكتفاءالاجتهادبابإغلاقمنأكدوهما

عنهيصدرلمجديدحكمفىيجتهدأنالمراغىلمثليجوزفلا

خرقا!أحدثفقدذلكفعلوإذا،نبوىحديثأوقرآنىنص

بعدمينادونالذينهؤلاءمنالصارخةالف!جةقامتلقد

وتوهين،المراغىبمخالفةالعامالرأىويجاهرونالاجتهاد

يتخذونهماالقريبةالعصورعلماءنقولمنولديهم،منحاه

فىالتشريعرجالهموحدهمهؤلاءوكأن،بهيتدرعونترسا

العالمموقففىالمراغىوقفوهنا،والحديتالقديم

وأقوال،اللهكتابوحجته،المنطقسلاحه،الضليعالأصولى

وفقهاؤها،الأمةهذهسلفوهم،التضريعأئمةمنالأجلاء

يمهدأنقبلالأحكاممنعارضوهفيمايناقشولمالأعلام

وضرورته،الاجتهادمعنىعن.مستوعبشافبحديث

،الأعرافوتغيرالأحداثلجدةعصركلفىووجوبه،الملحة

هىالمجالهذافىكتبهاالتى،النيرةالمفحاتوكانت

كلاعتمدوعليها،التشريعىالتجديدلحركةالمتينالأساس
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لاجديدآدستوواأصبحتبذلكوكأنها،البابهذاطرقمن

(5ص)حديثهمفتتحفىقالوقدالنقضيقبل

القانونلأن،الاجتهادبحثتناولإلىحاجةفىأكنلم"

المسلمينأئمةآراءعنخارجةأحكامعلىيشتمللم

درسواالذينالعلماءأنغير،والاجتهادبالعدالةالمعروفين

باببقفلوحكموا،المسألةلهذهتعرضواالقانونمشروع

الأزمانهذهفىعادةالمستحيلعورةفىووضعوهالاجتهاد

كماالأصولقواعدتأباهغلطوهو،مضتقرونومنذ

."سيتضح

حولامتدتالتىالمعركةسعةتبينالقليلةالسطورهذ،

جهةمنالاجتهادتحريموحول،جهةمنالقانونمسائل

ومقيدا،مطلقا،المجتهدتعريفعنشاقبحثوبعد.ثانية

الاجتهادفىالأمسعالممجاراةهناليومعالمتمكنوعن

همتهمبهمقعدتمنلدىإلابابهيغلقلموالذى.المشروع

:المذكرةمن(01)صالأستاذقالوالتدقيقالبحثعن

أيسروطرقه،عادةممكنهوبل،فقطممكنآالاجتهادليس

قطرمنالمحدثيرحلكانأيامالماضيةالأزمنةفىكانتمما

فىوموادهالبحثكتبتوافرتفقد،حديثلروايةقطرإلى
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واللغةوالفقهوالحديثالتفسيرفىالعلومفروعمنفرعكل

وأصبحتالرواةسيرتدوينمنالناسوفرغ.والمنطقوالنحو

كلفىوالحكوماتالأفرادمكاتبتضمهاالعلومهذهكتب

القائلينلرأىاحترامىمعوإنى..الإسلاميةالأقطارمنقطر

المعاهدعلماءفىإنهوأقول،أخالفهم،الاجتهادباستحالة

ويحرم،الاجتهادشروطفيهمتوافرتمنممرفىالدينية

بعدمقالالذىهوالصلاحابنكانوإذاالتقليدعليهم

قالالمراغىفإنمؤيدوهيشهرهسلاحاقولهوأصبح،الاجتهاد

ىأبرأىيؤخذفكيف،مقلدفقيههذااصلاحابن:عجبفى

ينسجوكيف،الأربعةالأئمةمنواحداليس،مقلدفقيه

بقولهصالأخذولا!تقليدهيصلحلاواحدبرأىالإجماع

(71)

الوثوقإمكان)عنوانتحتكتبهماالأستاذأكدهومما

فىعارفموهمنعلىردا،الأربعةالأئمةغيرلأئمة،آراءبنسبة

لااليوموالقضية،المشتهرةالمذاهبأصحابلغيرآراءاختيار

موضعالنقاشهذاذكرحينكانتولكنها..الخلافتقبل

!ولجاخعيال

الجدلحولهادارالتىللفروعتعرضايمهيدهذاوبعد
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بلفظ.الثلاثوطلاقالناجزوالطلاقالمعلقالطلاقمثل

بسطاللمخالفينآراءفبسطوالسكرانالمكرهوطلاق،واحد

كانوإذا،بالدليلالمؤيدةنظرهبوجهةعليهاكرثمشافيا

مافإنوتأييدهاللهبعونالنقاشحومةفىالغالبهوالحق

9291سنة25رقمالقانونبهصدرقدالمراغىالإماماختاره

عليهاوافقنظروجهةللمخالفينكانمسألتينحذفمع

.للجدالتجنبآالأستاذ

أنهنعلمفكلنا،الشريفالأزهرإصلاحفىالمراغىأثرأما

دقيقةمذكرةوكتبالأزهريةالكلياتإنشاءاقترحالذىهو

وإلىبخاصةالأزهرإلىبالنسبةالكلياتهذهأهميةتوضح

تنفيذدونالعوائققامتوحين،بعامةالإسلامىالعالم

المسئولونورأى،فعلابهاوقام،الاستقالةعلىأصرالاقتراح

اقتراحاتهتنفذلموإذا،التنفيذواجبةالمراغىدعوةأن

فىبل،فحسبالأزهرىالمحيطفىلاشاملةثورةفستكون

تنفيذعلىالدولةعملتثمومن،بأجمعهالإسلامىالعالم

نأالفقهىالاجتهادعنالحديثمجالفىويهمنا.الاقتراح

التضريعيفهم،الطلابمنجلتكوينفىالإمامرأىننقل

الشريعةكليةتكونوأنالمعتمدةأصولهمنحقيقتهعلى
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أصولكليةتقومكما،المرتقبالجيلهذامدانالإسلامية

بالقرآنجاءماوتأييد،الإسلاميةالعقيدةبحراسةالدين

علومحراسةفعليهاالعربيةاللغةكليةأما،بشأنهاخاصآ

تبرزدراسةالأدبىالتراثكتبودراسة،وآدابهاالعربيةاللغة

خاعحآبالمذكرةجاءماإلىوأشير،الكثيرينعنانحتفيةكنوزه

المجتهد،المراغىعنالحديثمجاللأنه.التشريعيةبالدراسة

:قالأنهفأذكر

التعصبمنخاليةدراسةالإسلامىالفقهيدرسأن"يجب

وأنالأدلةمنبأصولهامرتبطةقواعدهتدرسوأن،لمذهب

المنصوصبالأحكامالمساسعدمالدراسةهذهمنالغايةتكون

فىوالنظر،عليهاالمجمعوالأحكام،والسنةالكتابفىعليها

والأمكنةللعصؤرملائمةلجعلهاالاجتهاديةالأحكام

منالسلفيفعلكانكما.انحتلفةالأعموأمزجة.والعرف

منفيهاماليقابلالأديانتدرسأنيجبكما،الفقهاء

الدينفىموجودهوبماوالأحكاموالعباداتالعقائد

فىغيرهعنوامتيازهوقوته،يسرهللناسليظهر.الإسلامى

."الخلافمواطن

الفقهدراسةإلىعنايتهموجهآالمراغىالإمامظلوقد
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حينئذسمىالذىالعالىالقسمفىوبخاصة،الشريعةبكلية

درسالذىالأصيلالفقيهيخرجالذىوهو،المادةبتخصص

قانونإلىالأرضحاجةوعرف.وأدلةوفقهاأصولأالشريعة

الوقائعمنجدبماوألم،والأعرافالتقاليدفرعى،السماء

فىالمادةدراسةمنالطلابأوائلانتهىوحين،والأحداث

درجةتنيلهمالتىالعلميةالرسائلوأعدوا،العالىالتخصص

وكان،المناقشةلجانتتبععلىالمراغىالإمامحرصالأستاذية

هذهلإدارةالرائعالنموذجليعطى،اللجانلبعضرئيسآ

عنيحدثناأنالمدنىمحمدالجليلللأستاذوأترك،الجلسات

المراغىالإمامبهاابتدأالتىالجادةالمناقشاتهذهبعض

الرسالةبمجلةمسهبامقالاكتبحيثالامتحانجلسات

جاء"الأزهرتاريخفى"أسبوععنوانتحت(2/1491)13

فيه:

دونهاليسسافرة،الرأىحريةوتجلت،المناقشةدارت"

،تخوفولامصانعةولامداراةتفسدهالمسليمة،حجاب

منتركيبفىيتعثرلاسجيتهعلىفيهاالعلموانطلق

إذاالحقيقةنعدولامبادىءوسمعنا،المؤلفينتراكيب

صالحاتوجيهاحسبناهاأو،الأزهرجوفىجديدةعددناها
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.والطلابالعلماءبينالعلمىللتفكير

فضيلةقررهماسمعناهاالتىالجليلةالمبادىءمنوكان

منوأن،الفقهغيراللهكتابفىالدينأنمن،المراغىالإمام

التنبطهاالتىالأحكامعنيقالأنالتعبيرفىالإسراف

أحيانآ،بهاوتمسكوا،فيهاواختلفوا،عليهاوفرعوا،الفقهاء

فقدأنكرهامنوأن،الدينأحكامإنهاحينآعنهاورجعوا

اللهأوصىالتىالشريعةهوالدينفإن،الدينمنشيئاأنكر

والمحققة،للتعاملالمنظمةالقوانينأما،جميعآالأنبياءبها

أصولهامنمستمدةالفقهاءآراءفهىللحرجوالدافعة،للعدل

نأجازولووالاستعداداتالعصورباختلافتختلفالشرعية

بعفمهمالفقهاءاختلافمنترىمامعالفقههوالدينيكون

علينالحقت،وجهتهميخالفلماتفنيدهمومعبعضمع

الله:كلمة

ثشتلؤأشيتع!ؤكأينهتم2قرقوألدلين!!آ)

(951:نعاملأا/مهـشئحفيمتهغ

تأثيرمسألةالأكبرالإمامقررهاالتىالمبادىءمنوكان

قدا!افرغرفنابأنمثلألذلكوضرب،المعاملاتفىالعرف
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فاصبحنا،والففةبالذهبالتعاملفىوالأوزانالمعاييرأهدر

علىولكن،الوزنإلىنظرغيرمنبالفف!ةالذهبنصرف

بالففة!الفف!ةعرففىالأمروكذلك،العددأسايعى

بالمروىيتصلفيماالهامةالمبادىءمنمبدأأيضآوسمعنا

يقررهمابينالتفريقأساسعلىيقوم..خاللهرسولعن

ومااللهعندمنمبلغأنهعلىوسلمعليهاللهصلىالنبى

الجيشقائدأنهعلىيقررهوما،المسلمينإمامأنهعلىيقرره

ذلكبعضوأن،قاضأنهعلىيقررهوما،الحربزمنفى

يكونلاوبعفط،عصورهمجميعفىللمسلمينملزمآيكون

ملزما.

قبل،منبحوثهيتابعونوالذين،الإمامقررهمابعضهذا

قالمابتأكيدهأنهويرون،التجديدىالاتجاههذاعنهيعرفون

آفاقإلىالأنظاروجهقدالعلمىالنقاشحلقاتفى،قبلمن

قبل.منمعهودةتكنلممشرقة

لأن،والمجلاتالمحفقىظلتجليلةآثاروللإمام

دونحالقدالكبيرمركزهيخصبماالدائماشتغاله

الاجتهادفىبحثهمثلمنهاجمعوماالآتار،هذهجمع

لارمفانوأحاديت"القرآنمعانىترجمة"عنوبحثه
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نتاجه.منالقليلغيريمثل

ويواكب،فضلهءي!فىمماأقلقبلهنذكرناكماوهو

تقديمفىالأزهرمجلةشرعتوقد،الدقيقالإبداعىفهمه

انحتلفة،الصحففىمتفرقةالإمامكتبهاالتىالمقالاتبعفى

وقد،القراءبينتداولاأكثرصغيرةأجزاءفىبجمعهالتكون

الكبير.صاحبهالمكانةبهجديرةهىماالذيوعمنلاقت
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صرالمثالفقهىاليفلتالمحصاروا

يقرؤهامذللةميسرةالآنالإسلامىالفقهكتبأعبحت

فىتدورطويلةقرونآظلتأنبعدجهددونالمستنيرالمثقف

ثم،الواضحغيرالشرحيليهالمعقدفالمتن،غامضنطاق

رابع،هامشفىأخيرآالتقريرويجىءبعدهمامنالحاشية

عناءبعدإلاالبحثبأطرافيمسككيفأيدرىلاوالقارىء

لاالتقليديةالمؤلفاتفىالمتراميةالحثودهذهوكانت،طويل

بدأتجديدةخطوةولكن،استيعابهاعلىالقارىءتساعد

مننفرآالحكومةدعتإذ،العثمانيةالخلافةأيامتركيافى

المعاملاتأبوابلكتابةوالقانونىالفقهىالاختصاصذوى

فأنشأت،الأوربيةالكتبفىألفمايوائمقانونىنحوعلى

التأليفمسارفىاتجاهأولفكانتالعدليةبالمجلةيعرفما

حنيفةأبىمذهبتلتزمأنهاعليهاأخذوقد،التشريعى

هذاعلىتعتمددولةفىحقيقىبمأخذليسوهذا،وحده

حكوميةالمؤلفةواللجنة،التشريعيةأمورهافىوحدهالمذهب

الدولة!باتجاهتلتزمأنفلابد

القديرالعلامةفدعت،النهجهذاتنهجأنمصرأرادتثم
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فىالإسلامىالتشريعمقرراتتأليفإلىباشاقدرىمحمد

يجلسمنعلىالفقهىالتحميلسبيلتيسرقانونيةمواد

مفضالعالمقدرىومحمد.المحاكمفىيترافعأوللقفصاء

نأواستطاعوالحواشىالشروحكتبفقرأ،الأزهرفىتعلم

الخديوىمنمقرباكانوقد،الأحكاممنبهامايخرج

نفوذابذلكفاكتسب،توفيقللخديوىومربيآاسماعيل

عضواكانإذ،الحكومىمجالهفىعملهإتمامعلىساعده

قوانينبتعريبفاختص،بالإسبهدريةالتجاريةبالمحكمة

نأفرأىالاستئناففىمست!ثاراجعلثم،انحتلطةالمحاكم

قانونيةموادفىالتشريععلماءقررهماالفقهكتبمنيجمع

مؤلفاتهوأصبحت،الأوروبيةبالقوانينمقارنتهاتسهل

الكتبألفوامنلدىالفقهيةالأحكامإلىالهادىالسراج

أغنتهمإذ،أنفسهمالمسلمينمنالباحثينلديبلالأوروبية

تحدثوقد،صائببنهجتلتزملاكتبفىالوقتضياععن

مصريةتراجم"كتابهفىهيكلحسينمحمدالدكتور

إليهيرجعأنيجبحديثاالعملاقهذاجهودعن"وعربية

فىعنهقالمماوكان،العصرهذافىالفقهىالتطوردارسو

ثموموظفاطالباحياتهتاريخإلىتعرضأنبعدووضوحجلاء
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نابها:قاضيا

العملعلىقوتهمبكليتوفرونالذينمنقدرى"وكان

أبىمذهبتقنينإلىهمتهكلوجهولذلك،يملونهولا

بهامقرونااسمهمازالالئىالثلاثةالكتبفوفعحنيفة

فىالشرعيةو"الأحكام"المعاملاتفىالحيران"مرشد:وهى

القضاءفىوالإنصافالعدلو"قانون"الشخصةالأحوال

إلىمخطوطةالكتبهذهظلتوقد"الأوقافمشكلاتعلى

طويلة،سنواتمروربعدإلاتطبعولم.أم886سنةوفاته

أصدبهيقملمالذىالراثعالجهدهذاوآزرت،ذكرهفخلدت

المجدهذاإلىيضافماالأخرىالجهودمنلهوكان،قبله

ثلاثالوزارةوتقلد،الأهليةانحاكملائحةوضعفقدالعلمى

مناصبمنوغيرهاالوزارةمناصبولكن،حياتهفىمرات

بتصرف"الرفيعةمؤلفاتهخلدتهكماعملهتخلدلاالقضاء

"مدرسةتسمىوكانت،الحقوقكليةأنشئتوحين.يسير

الأساتذةعمدةباشاقدرىكتبكانت"والحقوقالإدارة

النواوىحسونةالشيخكانوقد.الدهرمنحيناوالباحثين

فىدروسآالطلابعلىأملىقدبعدفيماالأزهرشيخ

إلىالمسترشدينسلم"سماهكتاباألفثمئطبعلمالمعاملات
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بالأزهرالمعهودالأسلوبمنفيهانتقل"والدينالفقهأحكام

ذلكفىالممهدةالبواكيرمنفكان،المتحررالأسلوبإلى

العقل.

الحقوقمدرسةطلابعلىالشريعةمادةقررتوقد

تسمىكانتوجميعهاالعلومدارومدرسةالقضاءومدرسة

الأساتذةفقام،كلياتالأخيرالمصطلحفىوهى،مدارس

فىالحديثةالمناهجيتابع،التشريعلكتبجديدبتأليف

الكتببمئاتالتشريعيةالمكتبةوذخرت،العلمىالترتيب

فأسهمتبالأزهرالشريعةكليةوأنشئت،حقآالممتازة

مستنيرقارىءكلأعبححتىالميدانهذافىمشكورةبجهود

هذافىوسأعرض!المؤلفاتهذهفىالدسمةكفايتهيجد

العلمىدورهمأدواالذينالففلاءمنكثيرجهودإلىالبحث

إلىحاجةفىهؤلاءمنالروادولكن.واستعدادرسوخفى

منلأن،الميدانهذافىالأولىخطواتهمإلىيشيرتنويه

ذاتوالمجلاتالصحفعهدفىوجدواقدالفضلاءمنتلاهم

الأخيار،للسابقينيتحلمماالشهرةمنفبلغواالانتشار

بماالمتينالأساسهمافاضلينباحثينمنهمبالذكروأخص

منالخالفونساردربهموعلى،التشريعفىمؤلفاتمنكتباه
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الأبيانى،زيدمحمدالشيخانالأستاذانوهما،الفضلاء

إبراهيم!وأحمد

فىإبراهيمأحمدالأستاذسبقفقدزيدمحمدالأستاذأما

دارفىتخرجفقد،قبلهالتدريسمشاقعانىإذ،المجالهذا

فكان،بهامدرساواحدشهربعدوغن1918سنةالعلوم

فىالعلمىاتجاههفتحددالنووىحسونةللشيخمعيدا

معاضليعانىعامآأربعينمنأكثروقضى،الشريعةتدريس

الشرعى،القضاءومدرسةالحقوقكليةبينماالتدريس

ففلهفعرفوامصرفىالقانونرجالأكثريدهعلىوتخرج

المدنى،القانونموادفىزملائهدروسراقبوقد،الراسخ

الدقيق،القانونىالتبويبمنهجالناهجةمذكراتهموقرأ

،المجرىهذاتجرىالفقهيةمذكراتهتكونأنعلىفعزم

تؤلفلملأنهارقميةموادذاتباشاقدرىكتبوكانت

هىالأبوابفجعل.بالقفاءللمشتغلينبل،للطلاب

يقرؤهامطردنسقفىالمتعاقبةالموادأدخلولكنه،الأبواب

وقال،باشاقدرىكتابعنمستقلةفصولوكأنها،الطلاب

:التصرفببعفىهذهخطتهتوضيحفى

الحقوقمدرسةفىالإسلاميةالشريعةتدريسكان"لما
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الأحكامكتابوكانقريبعهدمنإلىعهدقدالحديوية

بهيبعدلممؤلفهفإنالدراسةكتبمنباشالقدرىالشرعية

مبهمة،والأخرى،غامف!ةعباراتهبعضفجاءت،الإيجازعن

فىأنقبأزلفلم،إيجازهعلىالكتابأبنىألارأيتلذلك

وأتمم،نقصهوأكمل،مطلقهوأقيد،مغلقهلأفتحالقومكتب

مذهبعلىالفقهاءخلافحكايةفىأقتمرلمبل،وسائله

الحكم،حكمةمسألةكلفىمبيناالكثيرقرأتبلواحد

كليألفهلثرحهذاعملىمنف!ن،فيهامجتهدكلودليل

ولم،راغبالحقيقةفىهومنمراجعتهمنيأنفولا،طالب

بعبارةارتباطهممنالشراحقدماءطريقةذلكفىأنهج

ترتيبهامقتضىعلىبابكلمسائلبينتبل،الأصل

بلفظمرتبطةغيربنفسهامستقلةمسألةكلذاكرآ،الطبيعى

للتخليطمنعا"باشاقدرىمواد"يريدعليةالأالمادةألفاظمن

."والتشويش

نأفىصريحوهو،خطتهعنالأستاذذكرهمابعضهذا

إلىحاجةفىكانتمكتنزا،بالفاقدرىجمعهاالتىالمواد

علىاقتصروأنه،مقيدوهوأطلققدبعفهاوأن،بسط

بهايكونوقد،الأخرىبالمذاهبيلمولم،حنيفةأبىمذهب
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منهجيلزملموأنه،الموادبعضفى،الحنفىالمذهبيرجحما

بل"بايثاقدرىكتبهمايعنى"المتنبعبارةالتمسكفىالقدماء

عنمستقلوكأنهجاء،مفصللموضوعمفتاحاالمادةجعل

كلآخرفىجعلإذ،البحثختامفىإلاإليهيشرفلم،أمله

مرتكزةكانتالتىالمادةنصالأصلفىلاالهامشوفىفصل

المذاهبشتىفىالكتبأمهاتإلىراجعآ،الكتابةعند

يكونأنيشبهماالكتابهذافىنجدمرةولأول،انحتلفة

مامعمذهبفىالرأىيعرضلأنه"المقارنالفقه"منقريبا

إلىمتجهاالرأيينبينيوازنثمآخرمذهبفىيخالفه

القرنأوائلفىذلكتموقد،ترجيحهلديهثبتماترجيح

.المؤرخونتناساهلماذاأدرىولا،العشرين

فىأخرىكتباالأستاذترك،الجامعالتحليلىالنمطوبهذا

منها:أذكرالتشريعىالحقل

الضرعية.المعاملاتفىالحيرانمرشد-1

الوقف.فىالمطولالبحث2-

الوقف.فىانحتصرالبحث3-

الشرعية.التوثيقاتوصورالمرافعات-4
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نأأرجحوأنا،قبلمنإليهأشرتالذىكتابهغيرهذا

التأليفمنتلاهلماالحقيقيةالفاتحةكانالكبيرالأستاذعمل

بعضمنتخلولاالرائدةوالكتب،الحديثالفقهى

قدالدقيقومنهجها،الوافحبسبقهاولكنها،الفجوات

الصحيح.الطريقرسمت

قامأم369سنةربهجوارإلىالأستاذانتقلوحين

كبارذلكفىسواء،العلمىب!بقهبالإشادةالكبارتلاميذه

بالكلياتالتدريسفىزاملوهمنأو،الوزراءمنالمسئولين

:المكانهذاغيرفىعنهقيلمابعضإلىأشرتوقد،انحتلفة

الفجرأنوارالتشريعمجالفىيمثلباشاقدرىكانوإذا

أفواءيمثلزيدمحمدالشيخفإن،الأفقفىتلوحالتى

إبراهيمأحمدالشيخجاءثم،الفجرأنوارتلىالتىالصبح

وهدى،الظلماتاكتسحالذىاللامعالفحىفياءفكان

يتصلمابمعالجةالشيخيكتفلمإذ،الوضىءالطريقإلى

امتدبل،المعاملاتفروعوبعضالشخصيةوالأحوالبالوقف

إلىامتد،الإسلامىالفقهفىالتشريعيةالأبوابجميعإلى

ارتباطابالحافروربطهامعللةمبوبةفسجلهاالأبوابهذه

فىكلمتهوكانتأهميةذاتأصوليةقضاياوعالجوثيقا
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حولهاالجدلثارحينالفصلالمنطقهىالمذاهببينالتلفيق

مسائلفىأفاضثم،9291سنةالأسرةقانونصدوربمناسبة

لجانفىاشتركحينبالبريدالتوفيردفتروأرباحالتأمين

فىبرأيهيؤخذلموحين،الأحوالمنجدلماخصصتفقهية

مافيهعارضفقهيابحثاكتبالأرحامذوىتوريثمسألة

لمفقهيةأصولإلىمستنداأحكاممناللجةإليهاتجهت

بحيثجزلبيانفىذلكصاغوقدانحالفونإليهايلتفت

.يجتمعانوقلماوالبيانالدقةبينجامعآالفقهىتعبيرهصار

ومحمدقدرىمحمدسابقيهعنإبراهيمأحمدامتازوقد

نطاقخارجالمصرىبالمجتمعاتصالههىأخرىبناحيةزيد

خلفاالمسلمينالشبانلجمعيةوكيلاكانفقد،الجامعة

النجار،وعبدالوهاب،جاويشعبدالعزيزالكريمينلزميليه

عامفىبهاالتحقواقدالعلومدارفىلهزميلاكانوكلاهما

منبينهماوكانت،واحدعامفىجميعاوتخرجواواحد

فقداتستشعرلمالجمعيةجعلماوالنفسيةالحلقيةالمشابه

القارىءيستغربوقد،الثالثالراحلمضىحتىمنهملأحد

فىالمتشعبالجهادذلكمعإبراهيمأحمدالضيخيكونأن

الذىولكنالعربيةالموسيقىبمجمععفواالحياةفنونشتى
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العربىالشعرلروائعوحفظه،العروضعلمفىتضفعهيعرف

العربيةاللغةبمجمععضوااختيروحين،غريباذلكيعدلا

كتبهلأنوالعمارةوالمساحةالهندسةلجانفىمشاركاصار

علىوأزيدالعمرانيةالمجتمعأحواللدراسةأهلتهالتشريعية

بتدريسالعلومدارمنتخرجهعقباشتغلأنهفأذكرذلك

تخصصهأنمعالثانويةالمدارسلطلابالرياضيةالعلوم

العلامةألفوحين،فحسبوالشريعةاللغةفىالدقيق

أبوالعلاء"الشهيركتابهالميمنىعبدالعزيزالأستاذالهندى

وتورطالهندديارفىبسببهمغرضةعاصفةقامت"إليهوما

فىالعلاءأبايمثللاالكتابأنفزعمهناكالناقدينأحد

تاريخفىالباحثينكبارآراءيأخذأنالميمنىفرأىشىء

وأحمدال!!كندرىأحمد:فكانتأسماءهمحددوقدالأدب

،تقريرهأستاذكلفكتب،حسينالحف!رومحمد،إبراهيم

كتب.ماطليعةفىإبراهيمأحمدتقريروجاء

للمجمعاقتراحهفهمىعبدالعزيزالأستاذقدموحين

دركانالعربيةالحروفبدلاللاتينيةالحروفباتخاذالخاص

الباحثينكراممننفرمععاصفاقوياإبراهيمأحمدالشخ

أحمدأنذلكومعنى،المغربىوعبدالقادر،الجارمعلىمنهم
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العالمإبراهيمأحمدكان،المتعمقالأصولىالفقيهإبراهيم

المرموقينكباربينالآننفتقدهامواهبوهى،الأدبىاللغوى

القريب.العهدفىكانتكمانجدهافلا

إبراهيمأحمدللثيخأبوغدةعبدالفتاحالأستاذترجموقد

العالمفقهاءمنستة"تراجمكتابهفىمستوعبةدقيقةترجمة

،611صبينماشملتعشر"الرابعالقرنفىالإسلامى

ثمانيةبلغتالتىوبحوثهمؤلفاتهأسماءوذكر"136ص

الدراسة:هذهخاتمةفىوقالمؤلفآوعشرين

نأالفي!ةالكثيرةالمؤلفاتهذهعناوينمن"ويبدو

تكونأنعلىكتاباتهيؤسسكان-تعالىالله-رحمهالشيخ

هذ،مؤلفاتهفىنظرومن.الإسلامىللفقهفقهيةمولموعة

نحافإنهالشيخمن،المقصدهذارجاحةلهتبذى،وغيرها

فىلثتىمذاهبمنذكرفيماالاستكمالمنحىفيها

الأستاذنقلكما،بينهاوراجحناقشهاثم،الواحدالموضوع

الشيختركهفيماالمعاصرالفكرلأعلامجيدةآراءأبوغدة

.جيادمؤلفاتمنإبراهيمأحمد

التىاللجنةإليهذهبتمامخالفتهإلىقبلمنأشرتوقد

علىالرجلكانوقدالأرحامتوريتمسألةفىفيهاعفوهو
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ثم،إسهابفىاللجنةرأىذكر-تالأمانةمنقوىجانب

فىللخلافأثرايعلنأندون،يراهبماكتبهأحدفىعليهرد

عنوالاستقلالبالحريةيتظاهرونمنشأنيوميةجريدة

ضمرهأراحوكأنه،هدوءفىرأيهأبدىبل،مريضادعاء

ساحةفىفالكل،لأحدتنقصدونيعتقدبماجهرحين

.متساووننظراءالبحث

،الأعلامهؤلاءيدعلىالفقهيةالبحوثذللتلقد

نأأردنافإذاوأرحبأوسعأفقإلىضيقطورمنوخرجت

منفلابد،التأليفمجالفىالتضريعىالتقدمخطواتنرصد

الوطيد.الأساسوضعواالذينهؤلاءلدىالوقوف
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المطيعىبخيقمعمدالشبغفتاومم!!ق

فىيجتهدالذىالمجذديوجدمزدهرعصركلفى

دقيقبميزانالجديديزنالذىالمحافظيوجدكما،الأحكام

وكلا،والمجاذبةللمخالفةموضعايكونماالأمورمنفيجد

ولكن،العلمىالبحثضروراتمنضرورةوالمحافظالمجدد

ويعدونهمأليمالمزاالمحافظينيلمزونالسطحيينمننفرا

فلدينا،عقبةمحافظكلوليس،التطورسبيلفىعقبة

الأمرليزنالعادلةبكفهالميزانيمسكالذىالمحافظ

هوبل،المجددعنمكانةيقللاوهذا،المستقيمبالقسطاس

مابعضهذاولعل.الانحرافمنيقىالذىاتجاههفىمجدد

ترجمتهفى-قالحينأبوزهرةمحمدالكبيرالأستاذعناه

:-اللهرحمهما-الكوثرىزاهدمحمدللإمام

جديد،لمذهبالمنتحلينمنيكنلمالجليلالإمامذلكإن"

الذينمنيكنولم،إليهئسبقلمبادئلأمرالدعاةمنولا

كانفإنه،منهمينفركانبل،التجديدبسمةالناسيسمهم

منكانإنهأقولذلكمعولكنى،مبتدعايكنولمئتبعا

ماليسالتجديدلأن،للتجديدالحقيقىبالمعنىالمجددين
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الأولى،النبوةلعهدورذ،للربقةخلعمناليومالناستعارفه

علقماعنهوئزال،رونقهالذينإلىئعادأنهوالتجديدإنما

وإنه،كأصلهنقيا،كجوهرهصافياللناسوئبين،أوهاممنبه

الناسبينويقوم،البدعةوتموت،السنةتحياأنالتجديدلمن

.")1(الدينعمود

محمدالكبيرالأستاذبمنحىالوثيقلاتصالههذاأقول

الفقهىوالاتجاهالمعاصرةالفتوىفىالمطيعىبخيت

عبدهمحمدللإمامضدا-باطلأ-جعلوهفقد،الملتزم

فىعارضهوإذا،الإماممقاميعرفوالرجل،لهوخصيقا

القولمسافاتتنفرجحينالنظراءمعارضةفهىفقهىرأى

يكرهونالذينولكن،الآراءتعذدإلىيدعوانفراتجا

نأيحاولون،الأهوجلتطرفهمبخيتالشيخمحاربة

معارضتهمنبدامابدليلالفكرلحريةخصيمآيجعلوه

فىلحاجةبالإماميتمسحونفهمالإمامآراءلبعض

قالحينالمطيعىبخيتالأستاذفهمهماوهذا،صدورهم

عبدالرازقعلىالأستاذلآراءنقضه"بصدد-وضوحفى-

.زهرةأبىللؤستاذالكوثرىمقالاتمقدمة(1)
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قال-)1(:حيث"الحكموأصول"الإسلامكتابفى

الأستاذلهللمغفور-التوحيدرسالةعننقلهماوكل

والمغالطةللتمويهساقهقد-اللهرحمهعبدهمحمدالشيخ

الجليل،الأستاذلهالمغفورلهساقهالذىالغرضغيرعلى

يقوله،فيماصالحاسلفآلهأنالناسليوهمغرضهإلىوحؤنه

محمدالشيخالحجةالكاملوالأستاذالجليلالشيخوهوألا

ولاعاصروهماوهم،عبدهمحمدوالشيخلهؤلاءوما،عبده

أخذواولا،درسفىمعهاجتمعواولا،انحالطةتمامخالطوه

اشتهرمابكليتشبثونهؤلاءوإنما،العلممنشيئاعنه

".يعقوبابندممنالذئببراءةمنهمبرئوهو،بالففل

منكانإذالفقهىاتجاههفىالشيخلحديثبهئقدمماهذا

فىكتاباأربعينمنأكثرألفوقد،عصرهفىالمحققينأعلام

وأقذم-يوميا-تنقطعلافكانتفتاواهأما،العصرقضايا

فىلعصرهسابقائعتبرمثلأالحقيقىتجديدهيجهلونللذين

سألتهفقد،المسل!ينبينالاجتماعىالتكافلمعنىتأصيل

تاريخالإفتاءمنصبيتولىوهو،الماليةوزارة

326.صبخيتللشيخالحكموأصولالاسلامحقيقة)1(
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تملكلا.فقيرةامرأةمنمرفوعةعريضةعن25/2/0291

السن،تقدممعيعولهاأنيستطيعماقريبلهاوليس،شيئا

باعتبارهاشهريةنفقةالدولةمنتطلبوهى،البنيةوضعف

جوانبهمنالموضوعالكبيرال!ثيخفدرس،مصريةمواطنة

وزارة)المالبيتأنأكدحينالقانونىبالسندوقؤاه،الفقهية

بالاسم،حدذهامختلفةمرافقمنالأمواليجبى(المالية

ويبقىوارثلهاأوأصلا،لهاوارثلاالتىالتركاتومنها

ئصرفالمذاهبمنالمشهورعلىالنوعوهذاالتركةمنشىء

عنعاجزلكلومصرفه،لهمأولياءلاالذينللفقراء

عائللهاوليس،محتاجةفقيرةالمرأةكانتومتى،الكسب

بالأراضىالخاصالخراجمصارفمنتأخذأنلهاالحقكان

وارثلاالتىالتركاتومن،الجماركضرائبومن،الزراعية

مرفقىمنالكفايةتعطيهاأنالحكومةعلىفيجب،لها

03أصالإسلاميةالفتاوىمجموعة"والتركاتالضرائب

الأولالمجلدعن

الشيخبهايصدعأنقبلالفتوىهذهبمثلأحدسمغفهل

المعرفةأدعياءبهأرجفحولهالغطيدورأنوطبيعى!؟بخيت

المستغربين!من

54http://www.al-maktabeh.com



بالاتجاهخاصةوهىفنذكرهاالثانيةأما،واحدةهذ،

لمشكلاتالوحيدالحلالشيوعيةفىيرىالذىالشيوعى

،للشعوبتخديرالدينيةالشرائعبهجاءتماوأن،العالم

وقد!المغتمبةحقوقهمعنئسكرهمللعامةأفيونفالدين

الشيوعية،حقيقةعن-ذاكإذ-المسلمينبعضتساءل

بتاريخبخيتمحمدالأستاذالمصريةالديارلمفتىوبعث

فتوىفكانت،الجديدالاتجاههذاعنيسألهأ2171919

الإسلامىالعالمفىالشأنبهذاتصدرفتوىأولالشيخ

الفتاوىمجموعةمنالرابعبالمجلدمسجلةوهى،جميعه

نستطيعولاالصفحاتمنبعدهاوما1367صالإسلامية

يدلمابعضنوجزبلالوافىالنصعلىنأتىأنالمجالهذافى

الدعواتعنتاريخىببحثالفتوىصذرفقد،عليه

مالفترةنادتحينالمجوسيةفارسفىالقديمةالانحلالية

الفوضىبانتشارفعخلت،للجميعوالأعراضالأموالبإباحة

العلائقفنظمالإسلامجاءحتىقميرغيرلأمدفارسفى

وبيعهبةمنللملكالناقلةالعقودوشرع،الاجتماعية

،المعلومنصيبهوارثلكلوحددالمواريثوبين،ووصية

وجاءت،ويقدريشاءلمنالرزقيبسطالذىهواللهأنوبين
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ويحفظالحرماتيحمىإنسايادستوراالوداعخطبة

حاسمةبأدلةالحقائقهذهتقريرففىأفاأنوبعد،الحقوق

نأقرر،المجيدالنبوىالعصرووقائعوالسنةالكتابمن

فىفوفىالناسوتجعل،السماويةالضرائعتهدمالبل!تفية

الاجتماعى،الكيانهدمإلىيهدفونفهم،معاملاتهم

نظامكلعلىعواناحربآلتيرالفقيرةالطبقاتويحرضون

هؤلاءكانوإذا،والآدابالفضيلةقواعدإلييستنداجتماعى

دينايعتقدونولاالإلهيةالضرائعمنشريعةفىيعتقدونلا

."كافرونفهمسماويا

الشيخ"إن:المتهكمينبعضقالالفتوىهذهصدرتوحين

بمحمدفتشبهاالسياسةفيشأنلهيكونأنيريدبخيت

فتوىإليهوردتمسئولففتصوالرجل،"الدينوجمالعبده

عليهكانفهل،يعتقدهبماعنهافأجابمعاصرةبمسألةتتعلق

فىأنهعلى،بالسياسةمشتغلائعدلاحتىصامتايسكتأن

كانحينالحزبيةلاالوطنيةبالسياسةاشتغلقدالحافلتاريخه

نأعلىأمئرالذىوهو،المصرىالدستوربلجنةعضوا

بالحجةوأدلى.الإسلامهوالدولةدينأنالدستوريتضمن

مصدرالأمةأنقرروامنأوائلمنكانثم،للاعتراضالدافعة
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لجنةجاءتوحين،ومتحدثآكاتبآذلكعنودافع،السلطات

أصدر،منفاهفىزغلوللسعدتجاهلأالمصريينلمفاوضةملنر

نأيحاولملنرإليهوهرع،اللجنةبمقاطعةفتواهالشيخ

،الحرجموقفأوقفهماالإصرارمنفرأىناحيتهإلىيجذبه

للشيخشكربرقيةفأرسل-الله-رحمهسعدبذلكوعلم

فىمفتأكبرعنيصدربأنجديررأيهأنمعلنابخيت

مستنير!شيخمنالرائعالاتجاهيمثللاهذاأكل!الإسلام

الفتوىعلىتوقيعهيصدروكانحنفيآالشيخكانوإذا

فىيتسعكانفإنهالحنفىالمطيعىبخيتمحمدبإمفحاء

غيرإليهيرتاحماويختارانحتلفةالمذاهببآراءفيلتمالفتوى

الجميع،رائدالحقأنيعرفلأثهومذهبمذهببينمفرق

التلفيقبعدمتنادىصيحهللإفتاءتوليتهأيامفىشاعتوقد

وقرأ،ومعاملةعبادةالملفقلعملمبطلاوتغذة،المذاهببين

الذينالفتوىأعحابغيرمنذلكفىيقالماالشيخ

فأصدر،!يركتابولاهدىبغيرالدينأمورعلىيهجمون

لثملالأئمةلآراءاستيعاببعدفيهاقالالاتجاهدقيقةفتوى

بينالتلفيقإنوعقليةنقليةبالأدلةحافلةصفحاتست

شىءفلاللإجماعخاوقايكنلمإذامذاهبعدةأومذهبين
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إذاأما.عليهحرجلامتبعإماممذهبمنيأخذمنلأن،فيه

بحرمانكالقول،حقاالباطلفهوللإجماعخارقآالتلفيقكان

فىالواردةالنصوصعنغفلمنإليهذفبالذىبالكليةالجذ

ذإ،الرخصيتتبعومنالتلفيقبينفرق!وهناك،المسألةهذه

إباحته،فىلهآخرورأىذلكخرمةفىأحمدللإمامرأىورد

الأخفيسلكأنللإنسانإذ،التتبعبجوازأفتىقدوغيره

دعوى"بأن:بقولهالمفتىوختم،السبيللذلكوجدماعليه

الدليل"عليهايقملمدعوىفطلقاالتلفيقمنععلىالإجماع

يذكرفتاويهمنكثيرفىالشيخأنالدارسينبعضلاحظوقد

،غيرهرأىيبدىوكأنه،وحدهاللحكمالمؤيدةالنصوص

نأيمكنولا،الكبيرالرجلفتاوىمنكثيرفىصجحوهذا

فىالإجابةعنيبحثأخذحينلأنه،اعتراضموضعيكون

عنقولعلىقولترجيحلهوبداالكثيرقرأقدانحتلفةالمظان

ماللمستفتىيقدمأنرأىثم،منحاهبصحةجازماعتقاد

منوكان،السابقينأقوالخلالمنالرأىمنإليهاطمأن

بهخاعةصياغةالفتوىيصوغثمقرأمايهضمأنالسهل

ثقةأنيعلمإذ،لايرتفحيهماوهذا،ابتكارهمنوكأنهافتلوح

منالنتيجةإلىفجاء،وأرجحأقوىالسلفمنالمعاصرين
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تحت-حجمهفىلطيفا-كتابالهقرأتوقد،طريقأقرب

منوالبدعةبالسنةيتعلقفيماالكلامأحسن)عنوان

الشرعيةبالمحكمةعفووهو3091سنةطبعه(الأحكام

منهجهعنيختلفلا-ذاكإذ-منهجهفوجدت،العليا

حيثا419سنةالديارمفتىمنصبتوليهعندالكتابى

بمعنىخاعةالشاممنوصلتهأسئلةعنالأستاذأجاب

ورفع،الجمعةيومالكهفقراءةمنهاتكونوهل،البدعة

بماالأستاذفأجابالجنازةفىالصوتورفع،بالآذانالصوت

الضرعيةوالبدعةاللغويةالبدعةبينفرقإذ،حقاالصدرشفى

نألاحظتوقد،العلماءمنالأثباتنصوصإلىمستنذا

فىنرىكما،منبسطنحوعلىبالحديثيمتدلاالشيخ

فىأنهيرىإذعذرهوله،المفتينمنلغيرهكثيرةإجابات

حرفلكلبل،معنىفهجملةلكل،قانونايقثنالفتوى

سياقفىغيرهإلىتعداهإذابمقصدهالكاتبيخلقد،معنى

كلفىالفقيهالكاتبيدينالمكتنزالإيجازكانفإذا،يتطلبه

وجهةولكل،اتجاههبمواباقتنعفقد،الأحكاممنيقررما

موليها!هو

علىالأستاذردفىكثيرااختفىقدالإيجازهذاأنعلى
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تجاوزقدعبدالرازقالأستاذلأن(الحكموأصولالإسلام)كتاب

والسياسةالتاريخفىبحوثإلىالحالصالفقهبحوث

التحليلذاتالبحوثهذهبتتبعملزموالناقد،والاجتماع

،محدودةألفاظفىنكتبهفقهىنصبإزاءليسفهو،الممتد

تستلزمومراجعتها،ضافيةأذيالذاتفصولبإزاءولكنه

،الفونمتنوعةثقافةعنالأشاذردأبانوقد،المفيدالبسط

واضحاكانوالأصولالفقهعلمىفىالركينتضفعهولكن

الاجتماععلمفىمسائلإلىالحديتبهاطردمامعملموسا

فريداالردهذاجعلمماالبلدانوتقويموالتاريخالسياسةوعلوم

ماالكتابفصولأنفسومن،الكبيرالفقيهمصنفاتفى

علىمقصورةالإسلامشريعةبأن):القائلالرأىبهدحفى

الآنالعلمانيونيرددهاباطلةدعوىوهى،"الدينيةالأمور

منبهماعرفواوما،القرآنقرءوامافإنهم،علمدونجهلأ

المنكر،عنوالنهىبالمعروفوالأمروالجهادالسياسةآيات

الزعمعلىارتكزقدالمنقودالكتابكانوإذا،اللهلحكمامتثالأ

بالحكملهاعلاقةلا،محضةروحيةالإسلاميةالشريعةبأن

لاساطعوضوحفىالزعمبهذاالشيخعصففقدوالتنفيذ

.المراءيقبل
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فىالصحففاضتأ359سنةاللهرحمةإلىانتقلوحين

الإسلامىالعالمأسفعنينبىءماالكتابكبارعنهوكتب،رثائه

عنه:وجدىفريدمحمدالكبيرالأستاذقالهومما،فقدهعلى

أحدعلىيبخللاوكان،للمستفتينمثابةداره"كانت

وأرسلهاالفتوىكتابةتكلفعنهبعيداكانإذاحتى،بالفتيا

العالمإلىمصرتجاوزتقدشهرتهوكانت،بالبريدإليه

فىتترىالاستفتاءاتإليهتردفكانت،كلهالإسلامى

كثيرةمراجعاتإلىتحتاجمشاكلومنها،المسائلمختلف

فيحررها،بهاالقيامعنبنفسهيضنلافكان،مضنية

كتابآاستخدمقدكانأنهبهانفردومما،للمستفتينويرسلها

مكافأتهممتحملا،لطلابهاإرسالهاوتولى،فتاواهلنقل

وقد،والرسائلالكتبمنبالبريديرسلهماوأجر،الشهرية

يرجعفكان،الأصولعلمفىبالزعامة-اللهرحمه-غرف

لديهويصادفون،مسائلهمنيشكلفيماالعلماءجلةإليه

إلىوانتهى،فعالجهاقبلمنبهمرتكأنهامشكلةلكلحلأ

الإسلامىالعالمكانفإذا،أمرهافىالسكوتلديهيحسنما

قل،الإسلاميةالعلومأعلاممنعلمآيبكىنمافإاليوميبكيه

."العاملينأقطابهاصفوففىتركهالذىالفراغيسدمن
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يههلي!المجيلى!كبلىفقاويمق

ولاعذبغيرفىمجتهداعالمآعبدالمجيدالإمامكان

الصحفعنبعيذاالصائبةفتواهيرسلكانإذ،فمجة

رغبةأدثبعأنهوحسبه،المنتشرةوالمجلات،السيارة

رقيقةعوفيةنزعةوتلك،الطريقإلىوهداه،السائل

الصالح.السلفرجالمنكثيرفىنلمسها

بالتلمذةينغمأنبالأزهرالطلبأثناءلهقدروقد

الفقهىمنهجهمايختلف،كبيرينأستاذينعلى

الضيخيقول،أعجبهمامنهماكلمنفأخذوالعملى

الأفقبسعةيمتازعبدهمحمدالإمامإن":عبدالمجيد)1(

خطوةأباالشيخوأن،الأداءبراعةمعالتعليلوقوة

".الأحكاموأدلةالفقهكتبفىالمسائلبتتبعيمتاز

منكثيرفىعبدالمجيدالضيخفتوىإلىيرجعومن

يعنىإذ،خطوةأبىالشيخإلىأقربيجده،المسائل

وينص،يعالجهاالتىالمسألةفىقيلمابدراسةكثيرآ

492ص2بللمؤلفالإسلاميةالنهضة(1)
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ذكرمعقبلمنموردهوردواالذينالفقهاءأسماءعلى

درسوقدوكأنه،الواضحةالنصوصمنالفتوىيمسما

نأرأىالإعجازودلائلالبلاغةأسراركتابىالإمامعلى

ماوهذا،بياناوأتم،عبارةأوضحالأدائىأسلوبهيكون

.بوضوحالدارسيراه

محمدالأستاذتلميذهوبينبينهحديتداروقد

يزيدهأنرأىماثم،بالإمامتأثرهعنالمدنىمحمد

المجالهذافىيهمناماوهو،الفتوىفىاتجاههعلى

)1(:فقال

الأستاذمواهبفيهاتجلتالتىالناحية"إن

مع،الكريمالقرآنلمعانىالصحيحإدراكههىالإمام

تقدموأسرار،التاريخعبرفىالناسبأحوالتجصر

ذلكيؤازر،الكائناتجميعفىاللهوسنة،الشعوب

-وكان،منصرفوعقل.ثابتوجنانجرئقلب

الشريعة،روحإدراكعلىفتواهفىيعمد-اللهرحمه

المذاهبمناقشةعلىلا،العامةأغراضهاوتتئن

،مختصرةغالبآفتاواهتأتىولذلك،الأقوالوترجيح

م9/2/4291الرسالةمجلة)1(
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!واهأفتىأنهذلكأمثلةومنالعلمأهلبينخلافاتثيروقد

هائلةضجةأجلهامنفقامتالبرنيطةلبسبجوازالمشهورة

هذافىأفتىأنأردتفلما،يؤمئذالأزهروأهلالعلماءبين

تجيزالتىفتواىفأخرجت،فيهالعبرةبموطنانتفعتالموضوع

وجاريآ،العلماءبأقوالمؤيدآفقهياإخراجآالبرنيطةليس

أحديستطعلموبذلك،والترجيحالاستدلالفىطرقهمعلى

جدلا".شأنهافىيثيرأو،الفتوىهذهعلىيضغبأن

عنهفأنقلذلكفىنصآالإمامفتوىإلىبإيجازوأشير

الإسلاممنالخروجفاعفهيقصدلمإذاالبرنيطة:"ببسى)1(قوله

لحاجةالئبسكانوإذا،مكفرائعذلاغيرهبينفىوالدخول

ئكرةلم،مصلحةتيسيرأومكروهشحجبأوالضمسذفعمن

".بالمرةالتشبهمعنىلزواليذلك

الشيخلفتوىدقيقفلخصإلىذلكعقبأشيركما

قال)2(:حيثسليمعبدالمجيد

والاستخفافالتكذيبهووالإكفارالكفرمناط"إن

8912صج!4(الإسلاميةالفتاوىمجموعة(1)

1523صج!4(الإسلاميةالفتاوىمجموعة)2(
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شذغضنالهمامابنعننورالعينصاحبنقلكمابالدين

إتهقعلفقدللتجارةالحربدارودخل،وسطهعلى)1(زنارآ

نأعلمتهذاعلمتإذا..كفراذلكيكونألاوينبغى،كفر

علىقطعايدللالأنه،كفراليسالبرنيطةلبسمجرد

تمابشىءالتكذيبعلىولوالإسلامىبالدينالاستخفاف

إذا،نعم،ليدةذلكفىيكونحتى،بالضرورةالذينمنغلم

علىقطعيةدلالةيدلشىءالقبعةلابسىمنوجد

بالفرورةمنهغلمماتكذيبعلىأو،بالدينالاسعتخفاف

بغيرالتشهقاصذانبسهاوإذا،فيكفررذةذلككان

كانبالدينالاستخفافعلىيدلمامنهيوجدولم،المسلمين

".فقطإثمماذلك

الإماماتجاهعنفكرةئعطىماالنموذجينهذينفىولعل

الاشيعابأرادومن،فقهىاجتهادمنيصدرانفيمااوتلميذه

البسط،إلىتحتاجالتىالظروفومجموالمجيدا!!صآلإمآلى

الأسماءيذكرأندونالحالفينعلىرذآالفتوىفى/-.

.المجوسوسطعلىما)1(
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ولكن،نقلهايتيسرلاصفحاتعدةالفتوىتبلغوقد،تحرزا

ونقلاعقلاالاستدلالطريقةوإلىحوتهماأهمإلىالإشارة

المستوعبةبفتواهلذلكوأمثل،المستفيضالنصعنتغنى

حيث،وتعاطاتجارةانحدراتفىالضرعحكمعنالشاملة

إيىدرايةدونالفقهيةالأحكامعنيتحدثونممننفرذهب

سفيهفهموهوالإسكار،فىكالحمرليسلأنهالحشيشإباحة

مكتبمديرأرسلوقد،المنحرفةالأهواءذوىيجارى

عن:متسائلاالمفتىففميلةإلىالخدرات

.الخدرةالموادتعاطى-أ

للربح.موردآواتخاذهافيهاالإتجاروعن-2

البيع.بقصدوالحشيشالخشخاشزراعةوعن3-

أهوحلالأالسبيلهذاعنالناجمالربحوعن4-

."؟حرام

عفحا-ستشملتمستفيضةإجانجةالمفتىأجابوقد

.شوالفىالصادرةالأزهربمجلةالكبيرالقطعمن

واضحاترتيباالأسئلةوفقالإجابةرتبوقدأهـ،036

فلا.المفتىاعتبارموضعالعادىالقارممثكانوإذا،فيهلبس

.التباسدونالمرادإلىبهيصلتيسيراالأسلوبتيسيرمن
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ثانقولدونالتعاطىحرمةأكدالأولالسؤالوعن.

فىتيميةابنالإسلامشيخعنونقلبالاعتراف،يسمح

التفصيليةبأدلتهالصريحالحكم(الشرعةالسياسة)كتابه

بحليقولمنعلىالمجالهذافىطويلسبحبعدكرثم

أكثروأنه،زنديقبأتهالقولالحنفيةعلماءعنفنقلالحشيشة

مخدركلالحكمتحتأدرجكما،مارقمبتدعلأنهفسادا

ذريعةالقليلأنعلىونص،كثرأوقلالحشيشسوى

!مستوفاةإفاضةذلكفىأفاضوقد،للكثير

،حرامالخمربيعبأنصرحانحدرةبالموادالاتجاروعن.

الأحاديثمنوذكرالحرمةهذهتحتتندرجانحدراتوجميع

ذلك.يثبتماالصحيحة

إلىرانجغابتحريمهاالمفتىجزمالموادهذهزراعةوعن.

المعصية،علىإعانةزرعهافىأنموضحاملزمةنصوصعدة

بالنفعالأمةعلىيعودفيماالطاعةحقلهالأمرولىأنكما

طاعته.اللهأوجبلمنعصيانأحكامهومخالفة

القرباتفىوإنفاقه،باطلالباطلعنالناجموالربح.

لاطيب-تعالى-اللهلأنعليهثوابلاباطلوالزكاةكالحج

قدأنهالإجابةختامفىالشيخاستضعروقد،طيباإلايقبل
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للحق،تبيانآذلكآثرولكنه،المللإلىتدعوإطالةأطال

بل!اللهحكمإيضاحفىفتللاأقولوأنا،للصوابوكشفا

!الإيفاحهذاتجتبفىالخلل

بدهيااليومصارما،الشيخفتاوىمنالجدلحولهكثرومما

الحملمنعبجوازحكطالممتىأعدرفقد،الجدليقبللا

لذاتالرأىيخالفونمنقيامةعليهفقامت،تقتف!يهلأسباب

عنأ1251/379فىسئلفقد،ثاقببصردون،الحلاف

ينجبمنعلىالإنفاقيستطيعلافقيررجلشأنفىالحكم

ئعسرإلازوجتهوعلىنفسهعلىالإنفاقيستطيعلاالآنلأنه

)1(:ملخصهبماالمفتىفرد،شديد

أنيجوزأنهالحنفيةالفقهاءنصوصمنيؤخذالذىإن"

أتهبعضهموعند،الزوجةبإذنالحمللمنعالوسائلتتخذ

يحققماالوسائلمنيتخذاأنولهما،إذنهابغيرذلكيجوز

."النسلمنالمانعالعذرؤجدإذاذلك

جلبةمصدركان،صحتهمنمفروغآأمرآيعتبرالذىوهذا

بفيريجادلأنحقهمنأنيعتقدالمتسرعينبعفىلأن،شديدة

6،4صج!2(الإسلاميةالفتاوى)1(
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لهادييةجماعةرئيسكانإذاالبلوىوتعم،أحسنهىالتى

ولكن،الفتوىعلىبالصخبإليهمأوحىوقد،لثتىفروع

حق.الحق

وشعب،الإيطالىالاستعماربينالطاحنةالحربأثناءوفى

منهناكالمواطنينمنوجد،المسلمالعربىالغربطرابلس

أجنبيةحكومةقيامويحئذ،الاستعمارموالاةإلىيدعو

الشيخوكان،ماصلةوالإسلامبالعروبةتصلهالامستعمرة

نأبعدبالأزهرالفتوىللجنةرئيسآ-حينئذ-عبدالمجيد

الإسهابوأن،جذالأمرأنفرأى،الرسمىالإفتاءمناستقال

فتوىفكتب،عليهحتمىفرضالموالاةهذهتحريمفىالصريح

بحبلالاعتمامإلىالداعيةالصريحةبالآياتبدأهامسهبة

عنوالنهى،المحتلانغاصبمواجهةفىوالاتحاد،الله

:قال)1(ثمأهواءذاتلث!يعاوالتفرقالاختلاف

الدينأعداءمنلغيرهمالمؤمنينبعضموالاةكانتولما)

اتخاذعنبالئهىالقرآنغنىللفتنةوسببآ،للتفرقسبيلأ

للهمشاقةالصنيعهذافىوأن.الكافرينمنأولياغالمؤمنين

554اهـص367سنةعشرالتاسعالمجلد-الأزهرمجلة)1(
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،وللرسولللهوخيانة،المؤمنينسبيللغيرواتباع،ورسوله

الآخر،واليومباللهالإيمانمعالضنيعهذايوجدأنيمكنولا

ورسوله،اللهويحاد،أمتهعلىيخرجممنالإيماندعوىوأن

يتحامونبأنهمالزعميمكنهملاهؤلاءوأن،كاذبةدعوى

إليهم،تصلمصلحةيتوخونأو،بهمينزلقدشرابذلك

قالوقد،الشيطانيزينهاباطلةوشبه،موهومةأعذارفتلك

:هؤلاءأمثالفى-تعالى-الله

ميالخجممئترعوئترفنئلوييمفيلدلينآقزى)

آؤآئربأتقتجتةيئآندإلرةةفغممىآ!؟تعيبتاآنتخمثقتقولو!

م!وييئتلىآنفميحينفيآشزوأتآغلىقيقمبصأوءئقجمند

(25:ئدةلماا)

الذىالصنفهذايكافحواأنطرابلسمسلمىوعلى

الأعداءوأطمع،سلطانهافزعزعالإسلاميةالشعوببهمنيت

عليهمويدخلون،أطرافهامنأرضهمينتقصونفأخذوا،فيها

لابهلين.طعمةالمسلمينبلادأصبحتحتىبابكلمن

عبدالمجيدالشيختعلمهمابعضهىالفائقةالجراءةوهذه

شديدكانفقد-الله-رحمهعبدهمحمدالإمامأستاذهمن
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حاولإذ،أحكاممنيصدرفيماوالملوكالرؤلماءمعالصلابة

ببعضيستبدلأنالملكمنبإيعازالملكيةالخاصةمدير

،الأوقافأملاكمنخصبةأرضآالمجدبةالعقاريةممتلكاته

نألفورهفأعلن،الأكبرالمفتىمنالميسرةالفتوىوتلفس

هناوهىالواقفلمصلحةإلايجوزلاوأته،باطلالاستبدال

الإمامفعلهماوهذا!فعلامتحققةالخسارةإنبلمفقودة

ذلكمنوأكبر،تماماعباسالخديوىمعقبلمنعبدهمحمد

النساءيراقصرجلفىالشرعحكمعنسؤالأتلقىأنه

المقصودأنالشيخوأدرك!الحفلاتفىالخمرويشرب

يفعلمنبإدانةالفتوىوأصدرتراجعفما،الملكهوبالرجل

قدالملكىالقصر"إن:المصور)1(مجلةقالتوقد،ذلك

الإمامولكن،الأزهربشيخواتصلالفتوىلجراءةاضطرب

فيهاشبهةلاصحيحةالفتوىوجد-الله-رحمهالمراغى

"إأولأالأخطاءنصححأنعلينا:القصرمنأتاهلمنفقال

سببمنلهيكنلملغطاحسمتالتىالضيخفتاوىومن

يحسنهلافيمابالحوضالعلمىالمظهرواكتساب،التعالمغير

للمساجدالنساءحفورإباحةمنبهأفتىما،ايكلفالخائض

14/01/5491المصور:مجلة)1(
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أحدبنىفقد،لهنالمرصودالمكانفىوالصلاة،للوعظاستماعآ

تكونللمسجدملاصقةغرفة،للهحشةأقامهبمسجدالمتبرعين

الدينية،الدروسمنيقالماواستماعهنالنساءبصلاةخا!ة

وأرادوا،بتحريمهأفتواقدالهوىذوىأنإلافيهلالثىءأمروهذا

برأيه،يصدعأنالشيخمنوطلب،بالنساءالخاصةالغرفةهدم

لاالملتزمالنحوعلىبالمسجدللصلاةحضورالنساءبأنفأفتى

لاالمتأخرينآراءبعضعننزولأ،ذلكمنعمنوأن،فيهشىء

ء3صقدامةلابنالمغنىمنالثانىالجزءعنونقل،معهدليل

معيصلينكنالنساءلأن،الرجالمعالجماعةحضورلهنومباح"

اللهرسولمعئصلينالنساءكان:عائشةقالت،!اللهرسول

وقد،الناسمنيعرفنما،بمروطهنمتلفعاتينصرفنثم!ث

ىأ"تفلاتوليخرجن،اللهمساجداللهإماءتمنعوالا":بثقال

المسجدعنبالبيتالمرأةصلاةففملفىجاءماأما،متطيباتغير

منأفضلبيتهافىالمرأةعلاة)تحةقولهمنأبوداودروىكما

علىفمحمول،الدارصحنبالحجرةمرادا"حجرتهافىصلاتها

،ونحوهوعظبسماعمقترنةغيرالمسجدفىالصلاةكانتإذاما

للصلاةالحضوركانإذاأما،بيوتهنفىللنساءيتيسرلامما

بحقوقوالقيام،دينهنأمورفىشأنهنيصلحماوسماع
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.(")1أفضلالحالةهذهفىحضورهنأنفالظاهرأزواجهن

مماالفقهىومنحاهاجتهادهعنالدالةالشيخفتاوىعنوالحديث

الحادةالأزمةوكانت،أشيرأنفحسبى،الكلماتهذهعنديقفلا

إلىالحكومةدعتقدالتموينموادفىالثانيةالعايةالحربأثناء

الظرفهذامثلفىبوجموبهفتوىالإماموأصدر.الجبرىالتسعير

لاحتياجالإسلامىالعالمدولمختلفإلىالفتوىونقلت،الدقيق

الفقهى.جوهرهالنقلتالإطالةخوفولولا.إليهاالأمرذوى

الفتاوىموسوعةمنالثالثبالجزءوهو.موضعهاإلىأشيرولكنى

الشيخقالماتحتذىمماثلةفتاوىجدتوقد،618صالإسلامية

منير.هدىبلاشغبمنعليهاوشغب،التزامفى

فكان،والأوقافالعدلوزارتىفىالإصلاحلجانتعددتوقد

لماالترجيحموضعرأيهوكان،اللجانهذهفىبارزاعضواالشيخ

فىالفاصلةجهودهعنالكثيرونكتبوقد،برهانمنئبدى

ماعوابإلىالأعفساءاطمئنانثمالخلافحولهيدورمامناقشة

هذهفىولنا،الدقيقتمكنهعلىالإجماعيشبهماوهذا!يرتئيه

الإسلاميةالنهضةبموسوعةعنهكتبناهفيماشافبسطالناحية

المزيد.يريدمنإليهفليرجعالثانىبالجزء

7صه(اج!الفتاوىمجموعة(1)
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الفقهاءبينالفتوياختلأ!

الذىوهو،الخلافبعلميسمىماالتراثكتبفىلدينا

بعضفىومذهبمذهببينالفقهىالحلافعنيبحث

علىالرأيينأحدبترجيحتنتهىالتىالموازنةويقيم،المسائل

بعينيههو(المقارنالفقه)بعلمالآنيعرفماوهو،الآخر

الإسلاميةالضريعةفىالأحكامبينالمقارنةدارتسواء

بعضلاحظتوقد،الوضعىالقانونوبينبينهاأو،وحدها

نأفأحببت،العصرهذافىشأنهافىاختلفالتىالأحكام

الخلافعلمرجالمنأسلافهمنقامبمامتمكنفقيهيقوم

الجديد.ليفحيف

وليس،متوقعأمرفقهيةمسألةفىالحكمفاختلافوإذن

الرأىقائلم!نةمنينقصالرأيينأحدأنيدعىأنلأحد

ومجالارتقائهمجالفقيهفلكل،بطلانهظهرإذا،الآخر

عنيرجعونالكبارالأئمةكانتوقد،المتعمدغيرخطئه

اتجهواماخلافعلىيدلماالحكمبعدظهرإذآرائهمبعض

أقوالهراجعالذىالشافعىالإمامذلكفىوأظهرهمإليه

بنوللعز،لهيحمدمماوهذا،بغيرهاوأفتى،القديمة
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،معاصرامثالاول!أعرض،ذلكتحبيذفىكلامعبدالسلام

ارتقىكلاهما،كبيرينفقيهينبينالفقهىالحكملاختلاف

الرسوخمنبلغوكلاهما،مصرفىالإفتاءمنصبإلى

وخسن،اطلاعوسعةفحصجودة،وراءهلاحدماالعلمى

هاغيرإيىأحدهماذهببل،يتفقالمولكنهما،استنباط

ويقظةالتحرىصدقعلىدليلاكتباهمابقىثم،سواهذهب

الأمين.الطريقينهجلمنالمفيدالدرسيعطىمامع،الفكر

الميت،تشريحمونح!وعفهوفيهاختلفاالذىالموضوعأما

بخيتمحمدالجليلانالشيخانفهماالكبيرأنالمفتيانوأفا

بخيتالشيخفتوىسبقتوقد،سليموعبدالمجيد،المطيعى

خالفهاوقدولكنه،يقينعنقرأهاأنهولابد،صاحبهفتوى

إلىانتقلقدوكان،صاحبهالمكانةاحتراقا،إليهاي!ثرلم

.فتواهالشيخيصدرأنقبل،اللهرحمة

عنواسعبنقل)1(فتواهالمطيعىبخيتمحمدالشيخبدأ

وفىماتتإذاالمرأةعنأحكامآيشمل،المغنىفىقدامةابن

القوابل،عليهويسطو،بطنهايشقفلايتحركلاولدبطنها

اهـ354سنة631صالسادسالمجلد-الأزهرمجلة)1(
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:أخرىنصوصعقبقالثم

فلا،يحياأنهيتحققولا،عادةيعيشلاالولدأنولنا)

كسر):تقالوقد،موهوملأمرمتيقنةخرمةهتكيجوز

وقد،مثلةوفيه،أبوداودرواه"الحىعظمككسرالميتعظم

المثلة.عنالرسولنهى

لممالأائتنجنعوإن:قدامةابنقولإلىالشيخوانتقل

لأنهبطنهيشقلملهكانفإن،لغيرهأولهيكونأنمنيخل

،يتركأنيسيراالمالكانإنويحتمل،حياتهفىاستهلكه

،رأيانففيهلغيرهالمالكانإذاأما،وخرجبطنهشقكثروإن

.كثيراكانإنالشقأوالتركةمنوئغرمالشقعدم

الأمرفىأنيقررالمجموعلصاحبوافيانمتاالشيخنقلثم

لاوالحكم،لغيرهجوهرةوفاتهقبلالميتابتلعإذاوجهين

ماالرافعىعننقلثم،قبلمنقدامةابنقررعمايخرج

يضمنأنإلاالجوف"ي!ثق:قالأنهمنالأئمةبعضعنذكره

هذهوبعد،"تفصيلدونالشق،والمشهور،قيمتهالورثة

المراد،إيف!احعلىالشخبهاستعانممايشابههاوماالأقوال

:قال

إهانتهعدمووجوب،احترامهفىالميتأنئعلمهذا"من
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لاكما،موتهبعدإهانتهتجوزلاماتفإذا،بسواءسواغكالحى

وعدمهالشقفىالعلماءاختلفوإن،حياتهفىإهانتهيجوز

وجوب،جميعاكلامهممنيؤخذالذىلكن،مواضعفى

يجوزفلاذلكعلىوبناغ،حياكاحترامهميتاالإنساناحترام

التشريحوأن،المتقدمةالموادفىإلأكانميتأىبطنشق

الأعفحاء،بحثسوىسبببلاالبطنشقلوازمهمنالذى

ولايسؤغلافهذا،الأمراضمنبهاوما،وظائفهاومعرفة

علىالوقوفويمكن،موتهبعدالإنسانبطنفتحيجيز

غيرآخرحيوانبطونفتحبواسطة،الإنسانوظائف
الأعف!اءوظائففىمتساويةالحيواناتكللأن،اإنسانا

الحيوانية.

الميتحرمةتعظيمتفيدأحاديتسردفىالضيخواستطرد

-ش!الئهرسولمع"خرجنا:جابرعنالسيوطىرواهمامنهـا

معه،وجلسنا،القبرشفيرعلىط،النبىفجلس،جنازةفى

لاسه5النبىفقال،ليكسرهوذهبعظقاالحفارفأخرج

فىدستهولكن،حياإياهككسركإياهكسركفإن،تكسره

."القبر

ذكرهاالتىالنصوصذكرفقدسليمعبدالمجيدالأستاذأما
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منكثيررأىوأبان،الأولىمصادرهامنبخيتالضيخ

:)1(قولهإلىانتهىثم،ال!ثقعدمفىالفقهاء

وروحهاالشريعةقواعدفىالدققالنظريقتضيهوالذى"

وتشريحالبطنشقفىراجحةمصلحةهناككانتإذاأنه

تهمةمنتبرئتهأوالمتهمقبلالقتيلحقإثباتمن،الجثة

هذاينافىولا،والتشريحالشقيجوزفإنه،مثلأبالسمالقتل

الميتعظم"كسر:!ش!قولهمنالشريفالحديثفىجاءما

للميتأنالحديثهذامعنىأنالظاهرفإنحيا"ككسره

بطن،شقأوعظمبكسرعليهيتعدىفلا،الحىكحرمةحرمة

ذلكويؤيد،ماسةحاجةأو،راجحةمملحةبغيرذلكغيرأو

نأظاهرفإنه،الحديتسبببيانفىالسيوطىعننقلناهما

الكسريريدكانالعظمكسرعنعفئحهالنبىنهاهالذىالحفار

إليه،ماسةحاجةولا،ذلكفىمصلحةهناكتكونأنبدون

الدينوقواعدالشريفالحديثمعنىيتفققلناهوبما

الراجحة،المصالحرعايةعلىمبنيةفإنها،القويمالإسلامى

الضرر،منأشذتفويتها،مملحةلجلبالأخفالفمرروتحفل

13.ص4مجلد-الإسلاميةالفتاوىمجموعة(ا
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لاأنهظنإذاالحىبطنشقيجوزأنهالآنالظاهرأنعلى

لمالفقهاءولعل،لهمصلحةفيهوكان،الشقبهذايموت

بطنشقتحريمفىالقولأطلقوابل،هذامثلعلىينمئوا

".الآنهوكمازمنهمفىتقدميكنلمالجراحةفنلأنالحى

الشيخالعلأمةأننذكرالتضريحلموضوعواستكمالأ

تعتمدإجابةبهخاصةفتوىفىأجابقدالدجوىيوسف

:)1(.فقالالضريعةلروحالعامفهمهعلى

يظنوقد،الموضوعهذافىشافيةنصوصعندنا"ليس

الآدمىكرمتالتىالشريعةتجيزهلامحرمذلكأنظان

بروحالعارفولكن،إيذائهبعدموأمرت،إكرامهعلىوحثت

يعلم،الغاياتمنإليهوترمىالمصالحمنتتوخاهوماالشريعة

الحكمفتجعل،والمفسدةالمصلحةبينداثقاتوازنأنها

الصحيح،النظرويوجبه،الحكمةتقتضيههاعلىلأرجحهما

الراجحة.المصلحةمعمتمشيآبعيدآنظرنايكونأنفيجب

بعضفىضروريآيكونقدالتشريحأنإلىنظرومن

يبرأوقد،آخرعلىبالجنايةيث!خمنائهمإذاكما،الظروف

666.ص2بالدجوىللشيخوفتاوىمقالات)1(

97

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مجنىغيرالآخرذلكأنالتشريحئظهرعندماالتهمةمن

بئرفىالجنايةبعديلقىثم،رجلعلىيجنىوقد،عليه

هومماذلكغيرإلى،الحقيقةوضياع،الجريمةإخفاءبقصد

تنتفعالذىالعلمتقدممنالتشريحصفىعماففلأ،معروف

وأ،الهلكةعلىألثفىممنكثيرآوينقذ،كلهاالإنسانيةبه

كلمنالموتيأتيهإذنواحيهجميعمنالآلامبهأحاطت

بميت.هوومامكان

التفصيلمنيتبعهوماالإجمالذلكإلىنظرمن:نقول

علىالراجحةللمصلحةتقديقابالجوازيفتىأنإلايسعهلم

لمالقصدبهذاالميتتشريحكانومتى،المرجوحةالمفسدة

نراهفيمابكثيرأولىوهذا،لإكرامهمنافياولا،لهإهانةيكن

بلعإذاالميتأنمنكتبهمفىعليهونصواالفقهاءقررهمما

ذلكقسنافإذا،قليلاكانولومنهلإخراجهبطنهشئقمالأ

وجدنا،والمصالحالفوائدمنذكرناماعلىالضئيلالمال

منأولىالمصالحتلكوكصيل،الفاسدتلكلدرءالجواز

،نراهكماأولوىقياشفهو،القليلالمالذلكلإخراجالجواز

يتوسعلاحتىذلكفىالاحتياطمنلابدأنهنرىأنناغير

اللهوليتق،الفرورةقدرعلىفيهفليقتصر،مبالاةبلاالناس
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الناقدأنوليعل!وا،ذلكيتولونالذينالأمروأولو،الأطباء

."قديروالمهيمن،بصير

أحدكتبهصعاصفلنقدصيوسفالشيعخفتوىتعرفمتوقد

:نقدهفىقررهمماوكانبالمغربطنجةعلماء

ولاشرغامعتبرةغيروالمضرحينالأطباءشهادةإن(ا

الثيخعليهرذوقد،الإسلاممذاهبمنمذهبفىمقبولة

فىيشكلاالأطباءمنوكثير،قاسحكمهذابأنيوسف

ذلك.يثبتماالقرافىوالشيخالقيمابنعنونقل،عدالتهم

نصماعبىالتشريحقيالسإن:المغربىالضيخقال(2

ذإ،بماطلقياسالماللأخعذالبطنشقجوازمنالفقهاءعليه

الدجوىيوسفالشيخعليهردوقد،بذلكأحديقللم

لمالشيخأنعلىتدلالفقهكتبمنكثيرةنصوضافذكر

ورودها.بعدمجزموقد.عليهايطع

البطنشقعنالفقهاءكلامإن:المغربىالشيخقال3(

حرمةراعتالتىالنبويةالنصوصيريد.للنصمخال!

لاالنبويةالأحاديثبأنالدجوىالشيخعليهرذوقد،الميت

ولثقالتشريحموفوعغيرفىلأنها،النصهذاتخالف

البطن.
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عنيغنىماالحيوانتشريحفىإن:المفربىالشيخقال(4

قبل،منبخيتالشيخإليهأش!ارماوهوأالإنسانتشريح

غيرالداخلىالإنسانىالتكوينأنيثبتبماالشيخعليهفرد

الشيخوختم.معاصرةعلميةبآراءمستعينا،الحيوانتكوين

.:)1(بقولهمقالهالدجوى

مثلالإنسانتركيبأنكلهذلكبعدمدعيدعى"كيف

نأمع،غايتهبلغقدالتشريحعلمأنأو،الحيوانتركيب

العالم.هذافىائ!فىمفقودةالغاية

وهو،الواحدالحكمفىالمعاصريناختلافمننمطهذا

تحرىفىلفقهائهالإسلاممنحهاالتىالحريةمدىعلىيدل

.!تضييقدونالرأىمنيرونهبماوالجهر،الدقيقالبحث

6.صههالسابقالمرجع(1)
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شلقوقمحموفىالإماه!فتاويمق

نشأةشلتوتمحمودالأستاذنشأ

وقد،شبابهمنذالدينيةللقيادةأهلته

الفكرية،منزلتهالكبارشيوخهعرف

التدريسفىالتقدممجاللهفأوسعوا

كانوإذا،ناهضشابوهووالإفتاء

بالأزهرالعالىالقسمفىالأصولدرس

شلتوتمحمودحجراكانوإذا،الدراسةموادأععب

عانواممنالكبارالأساتذةعلى

الشابمواهبفإن،المديدالعلمىتاريخهمفىمعضلاته

القسمفىالمادةهذهلتدريسأهلتهقدشلتوتمحمودالطامح

منأبدىلماالظافرالسبقلهفكان،الكبارأساتذتهمعالعالى

الرجلومازال،الفقهىوالتأصيلوالحوارالشرحفىالتجديد

علمياالفكرسمواتوفىإدارياالمناصبمعارجفىيرقى

الفقهفىجهودهبعضعنومقالنا،الأزهرشيخصارحتى

الأسئلةوكانت.المجالهذافىمبرزاكانإذ،والفتوى

الضيخالأكبرالإمامفيومئالأزهرمشيخةعلىتردالعويصة
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محمودالأستاذعلىبإحالتهاالمراغىمصطفىمحمد

ثاقبتجديذالمجالهذافىوله،القويمبالجيدفيأتى،شلتوت

طليعةفىونضعهالفقهىمعدنهلئبرزمنهنماذجإلىنضير

المجتهدين.

كتابمن003ص-الرذةعقوبةفىالأستاذقال(أ

:!2-"ولثريعةعقيدةالإسلام"

الدينمنغلممابإنكاريكونبالرذةالدينعلى"الاعتداء

والتكذيب،الاستخفافعلىيدلماارتكابأو،بالفحرورة

:-تعالى-قولههو،الجريمةهذهعنالقرآنفىجاءوالذى

يزتلإذؤتن)

ؤفؤتحايزقأؤقبهذتجيظتقتمتءييإدغنينكغ

تجارآآضخمبؤأؤثبهكلأخزةواشآألدفيآئخئئز

(712:لبقرةا)!!اخللأوئممغ

العملبحبوطحكممنأكثرتتفمنلاترىكماوالآية

النار.فىبالحلودالأخروىوالجزاء

فيثبته،القتلوهوالجنايةلهذهالدنيوىالعقابأما

:-قالعنهاللة-رضىعاسابنعنيروىبحديتالفقهاء
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تناولوقد،ا(فاقتلوهدينةتجذذ"من:-خ!الئهرسولقال

تجذذمنالمرادهل:جهاتمنبالبحثالحديتهذاالعلماء

كانأنبعدتنمئرمنيشملأو،فقطالمسلمنمندينه

.!؟يهوديا

،ارتدتإذافتقتل،والمرأةالرجلالعمومهذايشملوهل

لاوالمرأة،بالرجلخاصهوأو،ارتدإذاالرجليقتلكما

.!؟بالرذةئقتل

أجل،للاستتابةوهل.؟ي!ئتتابأوفوراالمرتديقتلوهل

.!؟أبذا!ئ!ئتتاب.؟لهاأجللاأؤ

كتيراأنلوحظإذاالمسألةهذهفىالنظروجهيتغيروقد

وأن،الآحادبحديتتثبتلاالحدودأنيرىالعلماءمن

محاربةهوللدمالمبيحوإنما،للدممبيخاليسبنفسهالكفر

وأن،دينهمعنفتنتهمومحاولة،عليهموالعدوان،المسلمين

الدين،علىالإكراهتأقيالآياتمنكثيرفىالقرآنظواهر

:-تعالى-قالفقد

لتين!ينأألرشذتتينقدلدجمبآفيةلأإكرآا

(652:لبقرةا)
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:-نهسبحا-لوقا

متئينين!آلتا!ىحتئييهونوأتكؤآقآئت!الو

99()يون!:

التشريعية،وجاهتهلهالجمهورلرأىانحالفالرأىفهذا

أذكرالعلماءمنفريقعارضهوقد،النمئىبالدليلمؤيدوهو

،منونعيسىوالأستاذشاكرمحمدأحمدالأستاذ:منهم

وكاتبالصعيدىعبدالمتعالالأستاذ:منهمآخرنفربهوقال

السطور.هذه

مصذركانفقد،النسللإيجادالصناعىالتلقيحأما(2

ما-فقال.برأيهشلتوتالأستاذأدلىوقد،العلماءبينجدالي

:بعدها-وما325صالفتاوىكتابعننقلأيلىفيماألخصه

الرجلبماءالضريعةلحكمبالنسبةالتلقيحكانإذا"

التىوالشرائعالقانوندائرةفىواقغاتصرقاكان،لزوجه

إثملامشروغاعملأكان،الفاضلةالمجتمعاتلحكمهاتخضع

علىللحصولسبيلأيكونقدهذابعدوهو،حرجولافيه

وتكفل،حياتهماتمتدوبه.والداهبهيذكر.شرعىولد

دوامعلىويطمئنان،والاجتماعيةالنفسيةسعادتهما
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بيثهما.الموذةوبقاء،العضرة

يربطلا،المرأةعنأجنبىرجلبماءالتلقيحكانإذاأما

التلقيحمنيرادماأكثرالحالةهذهولعل،زواجعقدبينهما

فىبالإنسانيزبخفإنه،عنهالناسيتحدثعندماالصناعى

وهو،الإنسانىالمستوىعنويخرجه،والنباتالحيواندائرة

فىالزنامعيلتقى،عظيموإثئم،منكرةجريمةالحالةهذهفى

وضعوهى،واحدةنتيجتهما،واحدجوهرهما،واحدإطار

ارتباطالرجلذلكوبينبينهلي!حرثصفىأجنبىرجلماء

والشريعةالطبيعىالقانونيضلها،شرعيةبزوجية

حكملكان،الجريمةصورةفىقصورولولا،السماوية

الشرائعحددتهالذىالزناحكمهوالحالةتلكفىالتلقيح

السماء".كتببهونزلتالإلهية

التلقيحعن،جيدبتمهيدقدمتوقد.الفتوىجوهرهذا

لهالإنسانواهتداء،والنباتالحيوانلدىالشائعالصناعى

فىالماديةالفلسفةأصحابإليهاتجهماثم،حياتهفجرفى

نأمع،تماقاكالحيوانالإنسانفيبتعميمهالقولمنالقرب

مالنفسهالإنسانينسبأنيأبىالكريمالإنسانىالمستوى

.!لهليس
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الوجهعنالأستاذكشف""الختانمسألةوفى3(

الهندمنللأزهرفتوىجاءتإذ،الشرعىلحكمهالصح!يح

نفرإلىالمراغىالإمامفأحالها،مضروعيتهوجوبعنتسأل

فكتب،شلتوتمحمودالأستاذطليعتهمفى،العلماءمن

القديم،الختانتاريخعنتخدثبمقدمةلهمهددققابحثا

ليستفصوصإلىواستنادهمأمرهفىالفقهاءاختلافوعن

:(332صالفتاوى):فحواهماقالثمقاطعرأىذات

نأيصحماالختانمسألةفىالمروياتاستعراضفى"لش

لنميييخضعلاإذنفهو،الفقهيةالسئئةعلىدليلأيكون

عامة،شرعيةلقاعدةصوالأنثىالذكرفىيخضعنماوإ،منقول

ونحن،عليهتعودلمصالحإلاشرغايجوزلاالحىإيلامأنوهى

الذكرفىنجده،الأصلذلكضوءفىالختانإلىنظرناإذا

علىبكثيرتربومصلحةذوالذكرفىفهو،الأنثىفىغيره

خصيبمنبمثالغتفةداخللأن،مفهيحدثالذىالألم

هناومن،الضارةوالجراثيمالتعفنذاتالإفرازاتلتكوين

حياته.عليهيحفظللإنسانوقائياطريقاللذكرايخانكان

تكونحتىالوقائىالجانبهذالختانهافليسالأنثىأما

يشعلالحتانتركأنالأطباءمنيقولمنهناكثم،كأخيها
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للضرفوقايةالختانيكونوهنا،يضعفهاثمالجنسيةالغريزة

ذلك.غيريرونالأطباءمنوآخرون،والعرض

إلىترجعوالسلبىالإيجابىجانبيهافىالمسألةأنوالواقع

يتبينهناومن،المراقبةوحزم،التربيةوإحسانوالبيئةالخلق

شرغالاتحتمهوإلىإليهيدعومالديناليسالأنثىختانأن

.!طئاولا،خئقاولا

بسببهاوصدرت،كبيرادوياأحدثتالتىالفتوىأما(4

الخاصةفتواهفهىإسلاميةمجلةمنبأكثرمستقلةملاحق

الشيخسئئلفقد،والسنداتالأسهموحكمالماليةبالمعارف

حرمقدالقةبأنفأفتى،الأزهر)1(شيخيومئذصوهوذلكفى

به،فيطالبهدينآخرعلىلرجليكونأنصورةفى،الربا

بينإلاعادةيجرىلاالصنيعوهذا،وأزيدكأخلهلهفيقول

.الناسحاجاتيستغلوموسرواجدغيرمعدم

كثيرورأى،الربايتناولفيماكثيراالفقهاءتوسعوقد

المقترض)المتعاقدينتتناولئحرمونفيماافئمةأنمنهم

مماوحاجتهالمقترضضرورةأنالشيخرأىوفى(والمقرض

2.ب463صللمؤلف"الإسلامية"النهضةكتابمنالتلخيص()1
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وقد،المفطرحكمفىأومضطرلأنه،التعاملإثمعنهيرفع

للمحتاجيجوز:فقالوا،الفقهاءبعضبذلكصرح

هذهلهمتبيحضرورةللأفرادكانوإذا،بالربحالاستقراض

الاقتراضإلىتدعوماكثيراضرورةللأفةفإن،المعاملة

ودفعالئسر)قاعدةعلىأحكامهيبنىالذىوالإسلام،بالربح

لهايبيحماوهيئاتهاأفرادهاشخصفىللأفةيعطىالف!رر"

بالقدرإلاذلكيكونولا،المصالحلتلكتحقيقا،الحقهذا

منإلاقرضنيكونولا،والحاجةالضرورةولدفعإليهالمحتاج

استغلالنا.تضمرلاجهة

منالأسهمأنفهو،والسنداتالأسهمبينالفرقأما

تتبعالتىوهى،المفماربةباسمالإسلامأباحهاالتىالضركات

وهىالسنداتأما،وخسارتهاالشركةربحفيهاالأسهم

لافالإسلام،والخسارةالربحتتبعلامعينةبفائدةالقروض

الواضحة.الضرورةإليهادعتحيثإلايبيحها

نألاحظتوقد،حاذانقالثتاالفتوىأثارتقد:قلتوكما

مقامئراعوالممرموقونأساتذةوهمالمعارف!ينمنفريقا

يتنزهواأنيجبماالعباراتمنعنهمفصدر،العلمىالشيخ

يرولم،قالماتجلقالواأسلا!ثوللضيخلاسيما،عنه

http://www.al-maktabeh.com



.!الفجيجهذاحولهم

الحج،أثناءبالهدىالنقوداستبدالفتوىإلىوننتقل(ه

منالحجاجكباربعضأن3691سنةدواعيهامنكانفقد

الأضاحىمنهائلةكميةأنلاحظوا،مصرفىالرأىذوى

فتحدث،يذبحمالكثرة،الطاعمتجدأندونالطرقفىئفقى

إلىالأمرالإماموأحال،الشأنهذافى،المراغىالإماممع

الفتاوى)يلىبماناطقة،فتواهفأعمدرشلتوتمحمودالأستاذ

:(172ص

النقوداستبدالفىيفكرواأنللمسلمينيجوزلاا

إقامة،بذاتهاالشارعطلبهاالتىالأضاحىأوبالهدى

وإنما،التصدقحموالقصدلش!إذ،مقامهابثمنهاللتمدق

هذامثلبهيبررونماأما،نفسهابالأضحيةالتقربالقصد

للتعفنوئترك،منىفىتتكذسالذبائحلحومأنمن،التفكير

التضريع،أصلعنناشئةليستالحالةفهذه،للجوالمفسد

الحجنوىفالذى،يذبحأنحاجكلمنيطلبلمالشارعلأن

الذبح،عليهيجمثلاحجهأكملحتىإحرامهعلىواستمر

ولا،منىخصوصفىالذبحيكونأنالشرعيوجبلمكما

لمكما،النحرأياممنالأولاليومفىولا،مجزرتهافى
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عداها،وما،مخصوصةحالاتفىإلاعيناالذبحيطلب

.صيامأوصدقةمنيخرهوبينبينهمخيرفالحاج

الضرعيةالأح!ممراعاةبعداللحومتكدسفرضوعلى

والحمدوفيهمالمسلمينعلىيجب،ومكانهالذبحزمانفى

الوسائلإحدىاستخدامعلىيعملواأن،كثيراموسرونلئه

علىتوزيعهاثم،طيبةوادخارها،اللحومهذهلحفظالحديثة

ضاقإن،الإسلاميةالأقطارجميعفى،والمحتاجينالفقراء

ينفعفيماتصرفبأثمانبيعهاأو،الحجازىالقطرعنها

وهذا،العامةالمصلحةسبيلفىأو،والمساكينالفقراء

والمملكة،المصريةالعربيةالجمهوريةكفلتهمتىالم!ثروع

.(نجتمراتهالناسوانتفع،آثارهرأينا،السعوديةالعربية

التميذأعقبه،اهتماممصدرالضيخاقتراحكانوقد

ترسلثمثلاجاتفىالزائدةاللحومئخفظحيث،الفعلى

.الفقراءعلىلتوزعالإسلامبلادشتىإلى

نأالأستاذرأىالضريعةبكليةالتدريسسنواتبعضوفى

اختلفأح!يمعنمتحدثا!هفيؤلفالمقارنالفقهبابيلج

موضعيراهماومرتجخا،فقيهكلخخةمبينا،الفقهاءفيها

هذاوكان،اهتمامهدوليه-خاصمذهباصطفاءدونالترجيح

29http://www.al-maktabeh.com



ذإ،بالأؤهرالإسلامىالفقهدراسةفىبارزةتحولنقطةالاتجاه

والترجيح،النظرفىسواءحدعلىجميغاالأئمةجعلت

هؤلاءورثقدأنهال!ثريعةبكليةالناشئالطالبعلموبذلك

خاصة،زاويةفىتفكيرهيتحجرألاعليهوأن،جمياالأئمة

أحدالمذهبفهذا،معينمذهبإلىرسمياينتمىكانوإذا

وقد،الكثيرالحيرئغطىشتىروافدوبجواره،الضريعةروافد

الأستاذالسايسعلىمحمدالأستاذزميلهالتأليففىشاركه

العملهذاإنجازعلىرغبتاهماتوافقتحيث،الشريعةبكلية

المذاهبعلىالمقارنةفىاقتصرأنهعليهيؤخذوقد،الجاد

غيرمنالسلففقهاءإلىالنقالقيمتدولم،وحدهاالأربعة

الحطوةبأنذلكعلىنردولكننا،الشهيرةالمذاهبأصحاب

،بالتمامالتاليةالحطواتوتلزمالطريقترسمدائقاالأولى

،حزمابنآراءناقشتتاليةكتبفىأثرهنرىماوهو

منوغيرهموالطبرى،الثورىوسفيان،والليث،والأوزاعى

.!الأعلام

وفيه،المجتهدشلتوتعنيقالمابعضفهذا..وبعد

غناء.
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الفتويلجنة

يكنلممستحدثةأموليعنالدينيةالأسئلةكثرتحين

الأسئلةشتىالأزهرإلىووردت،عهدسابقبهاللمسلم!ين

مصطفىمحمدالشيخالإمامالأستاذرأى،الأمورهذهعن

عنللإجابةالعلماءكبارمنعلميةلجنةتؤلفأنالمراغى

ورؤية،النقاشيتيحماأعضائهااجتماعفىورأى،الأسئلة

ينفردأنمنأؤتىوذلك،قصوردونللقضاياانحتلفةالجهات

تأنفتلذلك،العلمىمركزهعظممهمابالفتوىواحدعالم

منمكونةأم359سنةأغسطسمنأ1فىالفتوىلجنة

،الشهيرةالأربعةالمذاهبيمثلونعضوآعشروأحدرئيس

الفقهىللمذهبوفقآتجيبأنعلىقانونهافىنمىوقد

منالمستمدةالقواعدبهتقضىماوفقأو،السائليطلبهالذى

لمإذاالصحيحوالقياسوالإجماعرسولهوسئئةالقةكتاب

أرفقهوماذلكفىمراعية"ضاصبمذهبالسائليقيدها

."مراعاتهعلىالدليلقوىإذاالسائلبحال

وإن،بنشاطعملهاتزاولواللجنةالتاريخذلكومنذ

علىتعاقبوقد،دونهماأوالنصفإلىالأعضاءعددنقص
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المراغى،مصطفىمحمد:أمثالمنالفف!لاءمنأئمةرياستها

،مخلوفوحسنين،والىوحسين،سليموعبدالمجيد

منوأصدرت،كبيربمجهودفقامت،السبكىوعبداللطيف

فتاوىدؤنتكما،مجلداتفىيذؤنأنيجبماالأحكام

عماأهميةيقللاالفتوىمنعنهاصدرماأنإذ،الإفتاءدار

مثلالإفتاءتولوامناللجنةأعفماءوفى،الإفتاءدارعنصدر

أنىعلى،مخلوفحسنينوالشيخ،سليمعبدالمجيدال!ثيخ

الذىالمذهبعلىبالإفتاءاللجنةالتزايمأمامكثيراوقفت

أخرىمذاهبعلىالانفساحدونعائقاوأراه،السائليختاره

الموقفيقدرونمناللجنةأعفاءوفى،توفيقاأكثرتكونقد

منلديهمترجحبماإلايفتون-لا-ضرورةفهم،قدرهحق

حق.الحقلأن،الآراء

اللجنةفتاوىمنالأمثلةبعضنذكرأنالآنوسبيلنا

الأجلاء،السادةفتاوىمنقبلمنذكرناهماإلىلتضاف

الأصيل:الفقهىالاجتهادمندقيقةنماذجتعطىوكلها

المريضللمسلمالدمنقلحكمعناللجنةسئئنت(ا

منبجزءالانتفاعحكموعن،مسلمغيرشخصمنلهالمحتاج

حى.آخرشخصبصرلردمتوفىشخصعين
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يلى:المانوجزهبمااللجةفأجابت

غيرمنولو،شبهةدونالمريضإلىالدمنقليجوز+

فىاختلففقدالأطباءمنرأيهعلىيغؤلمنأما،مسلم

فقهيةنصوصنقلوبعد،؟يكونلاأومسلقاأيكون،أمره

وجوبيرونلاالعلماء"وبعض:اللجنةقالتالمنحىهذافى

ماوهذا،المسلمالطبيبوجودحالةفىحتىمسلماكونه

الظن،غلبةيوجبماعلىالمدارلأنبهوتفتى،اللجنةتختماره

فىيتوافركما،بالتجربةالمسلمغيرفىكثيرايتوافروهذا

لافإنه،إليهالرجوععدميوجبلامسلمغيروكونه،المسلم

وقد،الهجرةحادثفىالطريقعلىالدلالةمنأخطرشىء

.مشركإلىفيهاالوصولركن

منكثيرأجازفقد،الثانىالسؤالعنالجوابأما+

حىإنسانعظممنالمنكسرجبر،الشافعيةعلماءمتأخرى

هذاعلىوقياشا،بغير،جبرهيمكنلمإذاميتإنسانبعظم

الحى،عينلإصلاحميتعنمنجزءنقلجوازاللجنةترى

له.اقهخلقهابماوقيامها،إصلاحهاذلكعلىتوقفإذا

العثرين.المجلدعن474ص"الأزهر"مجلة

اللحمأىا(البلوبيف)أكلعنسؤالاللجنةإلىجاء(2
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منإذ"،محفوظةعلبداخلالخارجمنيأتىالذىالمفروم

لمالذبحأنكما،اللهاسمذابخهيذكرأنفيهالمشكوك

بأنيقولبعفهمإنبل،المعروفةالإسلاميةبالطريقةيحصل

يتميهدأوعندماالحيوانعينىبينتقعببلطةيتمالذبح

.!"تجهيزه

ع،بالنصوحافلةهامةمقدمةبعداللجنةأجابتوقد+

:-تعالى-قولهإن":فقالت

مهولتمآلنهئبيمأوتوأآللأجمتؤظعام!الو

(5:ةئدلماا)

يصنعهماتناولهمفىالمسلمينعنالحرجرفعمنهالغرض

كانفقد،حيوانمنيذبحونهوماطعاممن،الكتابأهل

وذبائحهم،طعامهممنيتحرجونالآيةنزولقبلالمسلمون

حلالذلكأن-تعالى-اللهفبين،العقيدةفىإياهمنحالفتهم

اختلافأنوأراهم،والمشاربالمآكلمنالطيباتلجميعلهم

منالمسلمفيطعم،المعيضةأسبابتبادليمنعلاالعقيدة

المسلم.طعاممنالكتابىيطعمكما،الكتابىطعام

فيهوردتماغيرفىواردةالآيةأنيتبينوبهذا

79

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القائلة:الآية

لت!لغترآأهلآلجنيزيرؤمآؤخمملذموآآتتيتةغتتكغحيزقت!ال!

كأؤتاغلتيهيحةؤآتة2ؤآفزدةؤآتضؤمؤدؤآئمتخنقةءبه

مهوآلئصحبعليغوماذكتختملأماإآلمتتبع

(3:ةئدلماا)

وإذن،الآيةحرمتهفيمايندرجلاالكتابأهلفطعام

ذبحهلوأكلهيحلالذىالكتابأهليصنعهالذىفالطعام

غلمفإذا،الميتةمنأنهيعلملمماحلالوالغنمكالبقرالمسلم

وأنهنحوهاأوببلطةقاتلةفربةبعدولو،مذبوحالحيوانأن

أيةحياالذبحوقتوكان،الأحمرللدممخرجةذبحةذبح

أنهجهلإذايحلوكذلك،أكلهحل،مستقرةغيرولو،حياة

الأصنافمنأنهيعلملمما،يذبحلمأوالف!رببعدذبح

يذبحونلاأنهمعلمإذاأما،وأخواتهاالموقوذةوهىالسابقة

حتىالحيوانيضربونبل،البحثعدمعندهمالشأنكانأو

منيكونلأنهالحالةهذهفىيحللافإنه،روحهتزهق

.الموقوذة

متىالسؤالفىالمذكورةالأطعمةتناوليجوزأنهوالخلاصة
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الذينوهم،كتابأهلأهلهاغالببلادمنواردةكانت

وكان،والنمارىكاليهودبكتابويقرونبنبىيؤمنون

وإن،الموتوقبلالوقذبعدولويذبحونأنهمعليهمالغالب

الثامنالمجلدمن755-صالأزهر)"اللهاسميذكروالم

:السؤالهذاثم،(عشر

فهل،الحجفريضةيؤدىأنالدولةموظفأرادإذا(3

العلممع،الحكومىعملهعنغيابهأثناءمرتبهشرغايستحق

.؟حكومتهبموافقةسافربأنه

ممنوغيرهالمدرسأنالحنفيةنصوصتفيد:الإجابة+

مدةالراتبهذايستحقلاالمالبيتمنبراتبللأمةيعمل

اللجنةونقلت،فرضتاالحجهذاكانولو،للحجغيابه

نأبعدقالتثم،بذكرهاأطيللا،ذلكعلىتدلنصومتا

الجواز:علىيدليوسفأبىللقاضىرأياذكرت

مذهبيقتضيهبمايعملأنالأمرلولىأنترىواللجنة"

فريضةلأداءغيابهمدةراتبهللموظففيبقى،يوسفأبى

علىإعانةومادام،العامةالمصلحةيضرلاذلكمادام،الحج

عشرصالثامنالمجلد-الأزهرمجلة)"إسلاميةفريضة
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،الفتوىفىالمتعارضةالنصوصذكرعلىموجزتعليقولى

فىمتناقف!ةأقوالأكثيرةفتاوىفىتذكرأناللجنةدأبتفقد

ورأى،كبيرلفقيهبالتحريميجزمفرأى،الواحدةالمسالة

يترجحدقيقةمقارنةتعقدأندون،كبيرلفقيهبالإباحةيجزم

اللبسيدخلماهذاوفى،بهوتوصىتختارهالذىالرأىبها

تكرأنوالأؤتى،أمرهمنحيرةصفيويجعلهالمستفتىعلى

أنهعلىانحتارالرأىتقدمثم،لهوجقاترىلاماعلىبالنقد

مشفتصكلوليسالشكيقطعمافهذا،المميبالسديد

طريق.أقربمنالحكميريدبل،الآراءموازنةعلىبقادر

الغلةتشفىالفتاوىمنكثيرفىأنهاللجنةالإنصافومن

شتىمنالمسألةفتبحث،يعترضأنلمنتقدصيدعلابما

مستعينةالوجوهشتىعرضتأنبعدرأيهاوئبدى،وجوهها

صحةعنبهأجابتماننقللذلكوللتمثيل،الحاسمبالدليل

ذلك،فىالآراءاختلفتحيث،المسجدبناءفىالزكاةع!رف

اللجنةأجابت،أجل،الدليلمنلهعنبمارأىكلواعتصم

بعدقالتحيث،لهمايتسعالمجالأنأرىوإشباعبإفاضة

رسوله:علىوالصلاةالقهحمد

وأ،المساجدبناءفىالزكاةصرفجوازفىالأئمةاختلف)ا
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الوجه،هذافىصرفهايجوزلاأنهعلىفالجمهور.عمارتها

فىمختلفونالحكمهذاعلىاتفاقهممعأنهمغير،تجزئولا

الزكاةسمى-قد-تعالىاللهبأنوتجههمنفمنهم،توجيهه

يتحققفلا،للمحتاجيفتكالمالمنمقداروالصدقة،صدقة

وكان،يملكأنيصحممالهالمصروفكانإذاإلامعناها

القبيل.هذامنليسونحوهالمساجدوبناء،محتانجا

الزكاةمصارفحصر-قد-تعالىاللهبأنوجههمنومنهم

ئخاذولا،ونحوهالمسجدبناءبينهاليسأصنافثمانيةفى

الئه،سبيلوهو،الثمانيةتلكمنواحدفىإلاذلكدخول

منهاالمرادلأنتتناولهلا"الئه"سبيلالكلمةهذهلكن

اقترانهالكثرةأو،فيهشرغااستعمالهالكثرةالغزوخصوص

وبذلك،منهامتبادراالغزوفكان،الاستعمالفىبالجهاد

فيه.عرفيةحقيقةصارت

وجوهمنجهةأىفىالزكاةصرفأنيرىالجمهوروغير

وعمارتها،،المساجدكبناءوذلك،ومجزئ،جائزالبز

بانذلكووجه،والمستشفياتالحصونوبناء،الموتىوتكفين

،والجهاد-تعالى-مرضاتهإلىالموصلالطريقمعناهاللةسبيل

فيهالئهسبيلانحصارعلىدليللا-الطرقأعظممنكانوإن
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علىتبقىأنيجبالتىالعمومألفاظمناللةسبيللفظ-لأن

يجعلهلهمخصصولا،مخصصيوجدلمما،عمومها

.الغزوعلىمقممورا

دليله،وقوةلوجاهتهالثانىالرأىبهذاالأخذترىواللجنة

بأنالقائلالاستدلالعلىيرذفإنه،الجمهورأدتةوضعف

فىذلكمنأعئمبأنها،للفقيرالمالبتمليكتختصالصدقة

الرجلونفقة،صدقةبالمعروفالأمرشقىفقد،الشارعلسان

الصحيح،الحديثفىوردكما،صدقةوولدهزوجهعلى

معناهاكانالمالإلىالصدقةأضيفتوإذا،كثيرذلكومثل

علىيكنلمولو،البرذاتالوجوهمنوجهأىفىالمالبذل

فىالزكاةبذلالفقهاءمنكثيرنجؤزولذلك،التمليكسبيل

ذلكمنشىءفىوليس،الأسارىوفك،الحربأدواتشراء

الفقير.تمليك

الفريقاستدلالأما":مفيداستطرادبعداللجنةقالتثم

القرآنفىوأنه،اللةسبيلفىبكونهالجمهورمنالثانى

فذلك،الغزوعلىالئهسبيلقصرعلىيدللا،كثيراالكريم

وجهين:كا
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،بالسنانجهاد:جهادانوالجهاد،بغيرهيكونبالغزويكون

لاوإذن،اللهسبيلفىجهادمنهماوكل..باللسانوجهاد

الغزو.خصوصهواللهسبيلأنعلىدليلأالاقترانيكون

الغزو،خصوصالاقتوانعندبهأريدإذاأنه:الثانى5

وحدهاذكرتإذا"الله"سبيلكلمةأنعلىيدللافذلك

عنفضلأ،عالغزوخصوبهاالمراديكونبالجهادمقترنةغير

-:-تعالىقولهنرىألا،فيهحقيقةتكونأن

ؤلآيخفقوخقافضةؤآهمبلذآيكنزوتلتزينىؤآمالو

لأآلييربعذابفب!ثئزفمأدز4لمبليلىفي

(43:التوبة)

وقوله:

نتؤ!آسبيلإفأخصمرواآلدلصيتفقرقيمهو

(732:لبقرةا)

له؟وقو

مهووسمقهيرمرغقاكيثزالأزصيىآمجذقلئهشئبيلىأيهاجرفيومنمهو

(001:الشاء)
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بكلمةالمرادأنمؤكدةاللجنةذكرتهاأخرىآياتإلى

.الجهادمنأعتماللهسبيل

بعمومالقولهو،إليهالمصيرينبغىالذىفالظاهروإذن

وشراء،المساجدبناءفيتناول،الخيرطرقلجميعاللهسبيل

الرأىويكون،ذلكإلىوما،المستشفياتوإقامة،الجهادآلات

فىالزكاةصرفيجوزأنهمنالفقهاءبعضرآهماهوالوجيه

بماخاصتاوليس،والبرالخيرأبوابمنماثلهاوما،الوجوههذه

واللجنة،اللجنةبهتفتىماوهو،بالغزويتعلقبماولاتمليكفيه

كانإذاإلا،المساجدبناءفىالصرفينبغىلاأنهترىهذامع

يكنلمبأن،المصارفمنغيرهفىالصرفمنأهمفيهالصرف

.إنشاؤهيرادعماالناسبهيستغنىماالمساجدمنالبلدفى

.أهـ(366سنة-صفرالأزهرمجلة)

والمعاملاتالعباداتعلىاللجنةفتاوىتقتصرولمهذا

النواحىمنكثيراشملتبل،فقطوالجنائيةالمدنيةوالأحكام

الإسلامببلادالخاصالاستقلالىالنضالفىفأفتت،السياسية

رأىمؤكدة،والمغرب،ومصر،وفلسطينالجزائر:مثل

،الاحتلالأنواعشتىومحاربةالاستقلالضرورةفىالإسلام

.الحياةضروبمختلففىالأمةقائدالإسلامكانوهكذا
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االل!!آ!حالأ!ا!!!و!اال!(؟!عووف!!!ةإكل!-!!ه

؟!و!ى

مدرسةفىللشريعةأستاذابكإبراهيمأحمدالأستاذكان

الفقهيةالكتبفألف،قصيرغيرزمناالحقوقوكليةالقضاء

نفريديهعلىوتخرج،قبلمنأشرناكماجديدنهجعلى

الأستاذأوائلهمومن،طريقهفىومضوا،حاكوهالأفذاذمن

.خلافعبدالوهاب

،المشرقالواضحالبيانبموهبةخلافالأستاذتمتعوقد

تأتىلاموهبةوهى(الفقهأصول)كتابفصولأذقفىحتى

قبلتأتىبل،فحسبالعربىالأدبفرائدعلىالاطلاعمن

حتى،القائلنفسفىوسطوعهللمعنىوضوحمنشىءكل

يغمف!ونوالذين.فكرهفىسطعكماأسلوبهفىيشرق

ومراتمراتفوعالمومراجعةإلىيحتاجونالعلومفىالقول

الكتابة.قبل

الإسلامية""النهفةكتابمنالخامسالجزءفىأشرتوقد

أسداهمابعضإلىهناأشيرأنوأريذ،الطيبةحياتهموجزإلى

كفاقليلةالعلميةوكتبه،الفقهىالاجتهادمجالفىالخيرمن

وقد،غزيردسمحصادذاتولكنها،زملائهكتبإلىبالنسبة
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لهاكانالعلميةالأنديةفىكثيرةمحاضراتالأشاذألقى

تشغلمعامرةمشكلاتعنمتحدثا،زمنهافىرنيها

التىالألسنةأحدشلتوتمحمودالأستاذمعفكان،الأذهان

ومعفلاته.الفقهبقضاياالمستنيرالجمهورلثغلت

الاجتماعىالتأمينعنتحدثمنأولخلافالأستاذولعل

محمدالأستاذلأخيهقرأحيث،وإشباعبإفاضةالإسلامفى

فيدقيقابحثاالثانيةالعالميةالحربأثناءفىخلافعبدالواحد

اجتماعىعالموهو"بيفردج"بمشروعغرفإصلاحىمشروع

نأينبغىمادراسةعلىوتلاميذهزملائهمنفريقمععكف

الفقراءمنالمنكوبينرعايةمنالحرببعدأوروبابهتقوم

آباءهمالحربأفقدتهمالذينوالأطفالواليتامىوالأرامل

منفردكلعلىالمشروعفرضوقد،الريحمهبفىوأصبحوا

يرهقهلابحيث،للدولةأسبوعياالمالمنجزءدفعالأمةأفراد

لديهايتجمعبماالرزقوسائلتيسرأنالدولةوعلى،المطلوب

مسهبوالمشروع،الكسبأبوابمختلففىاستثمارهبعد

عبدالوهابالأستاذفقام،موضعهاهنالش!إفاضةإلىيحتاج

هذاحولالمصرىالمجتمعفىالصاخبالف!جيجوسطخلاف

سانجقاالإسلامبهجاءماتوضحمحاضراتعدةبإلقاءفوعالمو
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وقد،بالهعلىيخطرلمماإليهومضيفابيفردجاقترحهلما

ألمانيينعالمينودعت،بيفردجبتقريرالمصريةالحكومةاهتمت

ضوئه،فىالمصرىالوضعليدرساالاقتصادرجالكبارمن

،يلزمبمافقاما،الإصلاحوسائلمنلهمايعنماويقترحا

إليهالأنظارتطلعتالذىالإسلامىالتشريعكلمةوبقيت

علاجكلأنليثبتخلافالأستاذبحثوجاء،العونملتمسة

مؤيدا،الإسلامبهسبققدأوروبافىالاقتصادأساتذةاقترحه

وأعمالوال!مئتةالكتابمنالصريحةبالنصوصأحاكمه

فىآراءهالأستاذأوجزوقد،الإسلامقادةمنالكبارالإداريين

يلى:ماعلىتنصواضحةعناصر

الجسمصحيحإنسانلكلالف!رورىالعملواجب(أ

التكافلفىمعونةلهوليس،لهينهضولاالرزقبابيجد

الاجتماعى.

عنمسئولفردوكل،متضامنونوأفرادها،وحدةالأمة(2

مشروعهاالحكومةجعلتوقد،أمتهأفرادمنغيرهوعن،نفسه

.العمالجميعيشملأنيجبإذخطأوهذا،المدنبعمالخاضا

خاصتا،تضامنامتفامنونوأعضاؤها،وحدةالأسرة(3

الفقيربنفقةتقومأنيفهمالموسرعلىوقضاءديانةويجب
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مابقدليإلازوجتهعلىينفقأنزوجيكففلاكما،العاجز

بقدرإلاقريبهعلىينفقأنقريبولايكلف،وسعهفى

حاجته.يسدوماكفايته

دورىحقوهو،للفقراءمعلومحقالأغنياءأموالفى(4

العامالدولةإيرادفىأنكما،العالمفىالمتعددةمناسباتهله

تأديته.عليهاللفقراءحقا

فدم!تجامعيةلبحوثيخواةالدقيقالبحثهذاكانوقد

الصحففىيخيرةلمقالاتومثاراوالدكتوراةالماجستيرلنيل

أمبححتى،الإسلامحددهكماالاجتماعىالتكافلتؤيد

.!البدهياتبمنزلةالموضوع

فىمحرمةغيروهى،التوفيردفترأرباحعنالسؤالثم

أجابوقد،نظرهبوجهةيؤمنونممنوكثيرالشيخرأى

الصحففىفعارضه،الإذاعيةالندواتإحدىفىبإباحتها

علمىمقالفىالفقهىرأيهيعلقأنإيىواضطر،عارضهقن

عدد)فيهقال"الربا"عنوانتحت"الإسلام"لواءبمجلةنضره

:أهـ(037سنةرجب

عندوقمنآخذهالذىالربحلىيحلهل:موظف"سألنى

.؟التوفير
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بالمجلدواردانعنهوالجوابالسؤالهذابأنفأجبته

صاحبنقلوقد.أم309سنة"المنار"مجلةمنالسادس

الإمامالأستاذعنأم609سنة!3329صفى"المنار"

الآتية:-العبارةالئه-رحمهعبدهمحمد

لآخرئعطىمنفيهئشكلاالذىالمحرمالربافىيدخلولا

قواعدمخالفةلأن،معينآحطاكسبهمنلهويجعليستغلهمالأ

ذلكيدخللا،كثرأوالربحقل،معينتاالحظجعلفىالفقهاء

نافعةالمعاملةهذهلأن،للبيوتائخرب،المركبالجلىالربافى

ذنببلابواحدضازالرباوذلك،مغاالمالوصاحب،للعامل

فلا،والطمعالقسوةسوىعملبلالآخرونافع،الإضرارغير

.واحذااللهعدلفىحكمهايكونأنيمكن

فىالإيداعأنالكلامهذاوخلاصة:خلافالأستاذقالثم

همفالمودعون،المفاربةقبيلمنهو،التوفيرصندوق

والمضاربة،بالعملالقائمةهىالبريدومصلحة،المالأصحاب

جانب،منالماليكونأنعلى،طرفينبينشركةعقد

شرغا،صحيحعقدوهو،بينهماوالربحجانبمنوالعمل

منلأحدهمايكونألاالعقدهذالصحةالفقهاءواشتراط

نأيصحفكما،عليهدليللااشتراطمعيننصيبالربح
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معينا،حالايكونأنيصح،بالن!ةبينهماالربحيكون

التعاملهذايكونأنيأبىالفهعدلأنيقررالإماموالأستاذ

وتعالى-سبحانه-اللةلأن،محرقامغاالمالوربللعاملالنافع

وهذا،ناحيةأيةمنبهمإضرارفيهماالمسلمينعلىحرثمنماإ

ربافىولاالفضلربافىيدخلولا،ناحيةكلمنلهمنفغ

حظالماللصاحبفيهااشترطالمضاربةمننوعلأنه،النسيئة

الفقهاء،لقولمخالفالاشتراطوهذا،الربحمنمعين

والسئئة.القرآنفىنمتايخالفلاولكنه

ربابينالجلىالفرقالأستاذأوضحنفسهالمقالهذاوفى

،الزيادةمعناهالفضلإن:فقال،النسيئةورباالففحل

لأحدالمشروطةالزيادةهوشرغاالففلوربا،والنسيئة

أقرضإذاكما،مقابلبدونالمعاوضةعقدفىالمتعاقدين

إذاوكما،وعشرينمائةيردهاأنعلىجنيهمائةآخرإنسان

ونصفإردبالهيردأنعلىقمحإردبآخرإنسانأعطى

مقابلفىالزيادةفهوالنسيئةرباوأما،القمحمنإردب

إذاالجاهليةفىالرجلكانوقد،المعاوضةعقدفىلاالأجل

ولمالأجلحلفإذا،أجلإلىدرهممائةإنسانعلىلهكان

المالفىزدنى:الدائنلهقالدينهيسدماواجذاالمدينيكن
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الأجلحصلإذاثم،مائتينجعلهفربما،الأجلفىأزيدكحتى

المائةبدلفيأخذها،كثيرةآجالثم،ذلكمثلحصلالثانى

الئهرسولعناهالذىالجاهليةرباهووهذا،مضاعفةأضعافا

الجاهليةرباوإنألا":قالحينالوداعحجةخطبةفى

.)1("عبدالمطلببنالعباسرباأضعهرباوأول،موضوع

فيماخلافالأستاذديذنكانتالميسرةالتعريفاتوهذه

كبارمن،الصفوةبيننقاشبشأنهايدورأنوطبيعى،يكتب

الحلالتميزحتىالحقائقتمحصفقهيةحركةوهى،العلماء

.الحراممن

كبارمنوأكثرهم،تلاميذهكللدىمحبوتجاالأستاذوكان

للضريعةأستاذيتهلأنمصرفىوالسياسةالقضاءرجال

حفظةمنجيلأتركتقدمتطاولمدىعلىالحقوقبكلية

إلىيسارعونفهم،الكبيرإمامهمالأستاذفىيرون،الشريعة

يحظواكىلأوقاتهمالشاغلةمناصبهمدقةمعالعلميةندواته

مجالسبعضوفى،الجامعةأيامعهدهمكسابقبتوجيهه

كثرةعلىالإسلامىالفقهإن:يقوللمنالأستاذاستمعالسمر

72.ص،بهأحمدالإماممسند886،298،ص،مسلمصحيح(1)

.111

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فىنزلقدالقرآنلأن،العصربحاجاتيفىلافيهأتفما

البدائيةالعمربحاجةيفىمافقرر،البداوةإلىأقربعهد

نأبالأستاذالظنوكان،المدنىالعمرانآفاقإلىيمتدأندون

المتحدثكتفعلىورثت،ابتسمولكنه،سمعماعلىيثور

العلمىللسمرمجالأهيأأنيشكرهإنهوقال،لهمتحببا

تختلفلاثابتةالضرعيةالأحكامأنيبينأخذثم،المفيد

فىوهذا،شافياتفصيلأالقرآنفصلهاوقد،الزمانباختلاف

ورهن،،وتجارة،بيعمنالمعاملاتأما،الجاداتناحية

القرآنلهايعرضفلم،وجنايات،وحدود،ومضاربة

منيناسببماعصركلفىالعل!اءيقومكى،بالتفصيل

هذافىساعةمنأكثريتحدثوانبرى،للمجملشرح

ألغبحيثمغاوالفائدةالطلاوةمنحديثهوكان،الموضوع

لواء"مجلةفىالناسعلىنشرهضرورةعلىالحافرون

فوعد،الضهرىمقالهالأستاذفيهايكتبالتى"الإسلام

"مجلةفىذلكعقبالشهرىالأستاذمقالظهرثمبذلك

الإسلام"عنوانتحت(ام539سنةيوليو-الإسلامىاللواء

:يقولوفيه(الناسومصالح

أمامعقبةيقفمابهالش!والسنةالقرآننصوصإن+
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يسايرمالىتشريعلكلالأساسفيهمابل،الناسمصالح

سبحانه-فالته،الضررويدفع،النفعويحقق،التطورات

:يقولوتعالى

!هوينكخغنتراضىيحؤةتكوئإلأآن!الو

92:النساء

مبادلةفكل")1(ضرارولاضررلا":يقول"*.-والرلمول

فررفيهاوليس،المتبادلينبينتراضييعنتتمتجارية

الواجبوكان،مباحةفهى،الناسمنلغيرهماولالأحدهما

العقودأحكامفىومرجعهمالمسلميندستوريكونأن

هل؟تراضعنتجارةأهى:نسألأنوالمضارباتوالتصرفات

الحكم.نبنىثم؟ماضررفيها

الذىالدستورلكن":ذلكبعدالأستاذقالماأنفسومن

عصورهمفىالسابقينالمجتهديناستنباطهوإليهيرجعون

المعاملاتأوالضركاتمننوعحكممعرفةأريدفإذا،الماضية

بالقياسأوبإشارتهاوحكموا،والشرحالمتنعبارةإلىرجعوا

غيرفىالجزئيةالأحكامهذهتطبيقأنفىريبولا،عليها

227.ص،هجأحمد،الإماممسند(1)
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يسايرولاالمصالحمعيتفقلابيئتهاغيروفى،عصرها

.التطورات

بعض-أيفنا-وهو،مقالهفىالأستاذذكرهمابعضهذا

منكمندرىولا،قبلمنإليهالمشارالسمرمجلسفىقالهما

نفوسمنبلغتولكنها،تسجيلدونئركمتالأحاديثهذ،

تأثير.كلسامعيهامنالصفوة

فىنشرهادقيقةبحوثالمتداولةكتبهغيرفىوللأستاذ

فىوهىالإسلامولواءوالاقتصادالحقوقكلية:مجلات

توجهية،بحوثلأنها،مستقلةأجزاءفىيجمعهالمنحاجة

مجراهفىالفقهىللسيرخطوظاترسمأنهابذلكوأعنى

بعضفىمنهاأقربالأصولعلممباحثإلىفهى،الدقيق

تحديدعنكتبهبعفماوكان،الفقهعلممباحثإلىالأحيان

وعن،الكتابأهلذبائحفىالحكموعن،المحرمالربامعنى

وعن،القرآنفىالنسخآياتوعن،أئمةلعدةالمسلمتقليد

المبتكرةالبحوثهذهكانت،الغيرعنالحجصحةعدم

أصحابمنالمتأخرينبأقواليتمسكونمنلدىضيقموضع

عنهيقولأحدهمكتبحتى،والتقاريروالحواشىالمتون

قدالاجتهادزمنأنمعمجتهذاأصبحلقد:يتهكموكأنه
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أحكامفىالاجتهاد":عنوانتحتبمقالالشيخفرذ،مفى

:(أم519سنةينايرالإسلاملواءافيهقال(الشريعة

الأحكامفىالاجتهادبابسئذمىبالضبطيعرف"ولا+

نماوإ،السابقينالمجتهدينمنإمامتقليدواوجب،الثرعية

القولفكرةسادتالهجرىالرابعالقرنفىأنهيعرفالذى

علىوعامتهمخاصتهمالمسلمونوعطف،الاجتهادباببسد

محمد)هوبالاجتهادغرفمنآخرأنوشاع،المجتهدينمتابعة

منالعصورمنعصركلفىؤجذولكن(الطبرىجريرابن

واجبالمطلقالاجتهادبأنوصرح،الرأىهذاعلىاعترض

علىبتحريمهفالحكم،عصركلفىالإسلاميةالأمةعلىكفاية

".شرعىدليلإلىيستندلا،لهأهلهومن

حتميةعنالمراغىالإمامدفاعقبلمنذكرتوقد

.لجوجكليسكتبما،الاجتهاد

نعيهفقوبلأم02/1/569فىاللهرحمةإلىانتقلوقد

التجديدى،فضلهعنينبئماتلاميذهوكتب،العميقبالتأثر

عنهنقلوهادقيقةكثيرةآراءتلاميذهكتبوفى،الاجتهادىودأبه

جاهدين.ذلكعلىفعملوا،إذاعتهاتقتفىنفاستهاأنرأواإذ
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لاجقهافىاآفة

ضراوةوأشذة،الحسدالاجتهادوآفة،تعتريهآفةشىءصلكل

منهأكثرالعلماءفىإثه:الجاحظقالوقدالعلماءبينكانما

قولوهو،الفاسقينفىمنهأكثرالصالحينوفى،الجهلاءفى

.كانما-للأسف-ولكنه!يكونألأيسرناكان

فىيبدعونالموفقوالاجتهاد،النابهالفقهذوىمنوكثير

يحسدمنعليهميتعاوىثمسديدةصائبةفتأتى،الفتوى

فيثير،بالحميةوتشدق،بالغيرةفيتذرع.العلمىمقامهم

يذهبونمنحولهويجمع،الصائبالاجتهادعلىالثوائر

موفعالصائبةالفتوىفتممبح.غرضاأوجهلأمذهبه

بالغروروالرمىللتقؤلفةغرالمفتىويصبح.الاتهام

عن-لديهم-لضعفالفضلاءبعضينكللذلك.والادعاء

الناعقين،لشراتقاغ،الرأىمنعليهمبهاللهيفتحماإظهار

المغرضين.وصخب

للضجيجمجالأكانت،مشتهرةبقغيةهناالمثلوأضرب

للجدالميدانااليوميةالصحفوكانت،عامقرابةالمفتعل

الشرعية،المحاكمفىالقضاةكبارمنقومخاضهوقد،المتشنج
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الفاصل،بالرأىالدليلويناهضالحجةيناقشمنخوضلا

طليعةفىاسمهئذكرأنيهمهمنخوضبل،الجازموالنص

بهيقطعسيفوكأئه.القضاءفىبمنصبهمعتزآ،المعارضين

العزةأخذته،القويموالدفعالحكيمبالنقدجوبهفإذا،الرقاب

إلىتمتلابواعثذكرفىويعيديبدىوجعل،بالإثم

حقوكأنه،الإفكيذيعونأشياعحولهومن،بسببالموضوع

صريح.

رأيه،يخالفومنيعارضهمنالمجتهديجدأنأنكرلاأنا

علىأنكرولكن،الحياةوجهعلىغرفمنذالعلمسنةفهذه

يتجاوزأنالشرعيةالمحاكمفىالقضاةرؤساءكبارمنفافل

نوابأين؟الحكومةأين:فيصيح.الرعاعأساليبإلىالنقد

المشروعبأثمانسيتكفلونالذينالضرائبدافعوأين؟الأمة

تتجهجماعةهؤلاءيؤلفأنالأمرويزيد؟عليهالمتنازع

رئاسةمقروإلى،عابدينفىالملكجلالةساحةإلىبالعرائض

القيامة،قامتقدوكأنهبالإسكندريةبولكىفىالوزراء

الصحففىالمحايدالرأىأولواستاءحتى،الصورفىوئفخ

(471)بالعددتقولالرسالةمجلةفكتبتالعاقلةالفكرية

2711413791،:
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(القرآنمعانىترجمةحولالقائم)الجدلهذادذ"لقد

لفرضابتغاغبالهوىالدينيلبسونمنالعلماءفىأنعلى

عنالناستحذثفقد،القلبمرضمناستشفاءأو،الدنيا

بنيةالمضروعيحاربانقاما،الرأىبمرونةمعروفينرجلين

الضرائببدافعىأهابأنبأحدهماالأمرنجنغحتى،مدخولة

الباطل!العملهذاعلىوالإنفاقالحكومةبينيحولواأن

ولاضياعايتركواولم؟ورثتموهمفيم،الأنبياءورثةيا

فلااللهإلىالدعوةفىورثتموهمإنكم،مراكبولاقصورا

نشروفى،تعاللوهافلاالشريعةتنفيذوفى،تبطلوها

."الكاسدالمتاعطىتطووهافلاالفضيلة

..السطورهذهفىفسينجلىالإجمالهذاتفصيلأقا

إلىبرحلةصعلوبةعلىمحمدالأستاذالمعارفوزيرقاملقد

الأديانفىينظروناليابانمنقومآفرأىالأقصىالشرق

إلاالقرآنعنيجدواولم،نفوسهمإلىأقربأيهاليختاروا

منفكان،غرضأوجهلعنالمستشرقونكتبهاترجمات

محلتحلالقرآنلمعانىبترجمةصمصرتقومأنأمانيه

عملأولفكانالمعارفوزارةتولىثم،المضبوهةالترجمات

ترجمةإصدارعلىالموافقةالوزراءمجلسإلىطلبأنبهقام
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المصحففىوالسورالآياتترتيبوفقالقرآنلمعانىرسمية

هىالمصريةالترجمةفتكون،موجزبأسلوبالشريف

علىالوزراءرئيسسارعوقد،المضللةالترجماتبينالمعتمدة

المراغىمصطفىمحمدالشيخالأكبربالأستاذبالاتصالماهر

الترجمةبجوازوأفتوا،العلماءكبارهيئةفجمعالأزهرشيخ

الأمر.الوزراءمجلسوأقر،للمعانى

مننفرنهضحتىذلكتعلناليوميةالصحفكادتوما

كبيرهمواعتبره،الموضوعبمعارضةالشرعيةالمحاكمقضاة

بمصرالشرعيةالعلياالمحكمةنائبسليمانمحمدالأستاذ

إنجليزيآسيصبحالقرآنأنزاعما،الإسلامفىالأحداثحدث

يترجملمالقرآنوأن،الإنجليزيةاللغةإلىمعانيهترجمةلمجرد

إلىالاستغاثةووتجه؟اليوميترجمفكيفالصحابةعهدفى

الأمر،هذايوقفواكىوالشيوخالنوابمجلسأعف!اء

يسجلونأناسمع،الملكجلالةديوانإلىالعرائضوأرسلت

رأيهيبدىأنفىعالمكلحقأنكرلاوأنا!هناكأسماءهم

إلىالنظريفسحوقدغالباالصوابطريقفالحوار،معارضا

حقالخلصةفالمعارضة!قبلمنمعروفةتكنلمخافيةجهات

السياسى،الدجلأساليباصطناعولكن،فيهلثبهةلا
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الفروسيةوادعاءالعرائضكتابةإلىالغوغاءواستمالة

يستنكرهمماذلككل،حقيقيةشجاعةأدنىدونالموعومة

الإمامأقا،الادعاءومنازع،الأهواءلتياراتالراصدالفاحص

قبلمنكتبقدوكان،أحسنهىبالتىجادلفقدالمراغى

أيدهالترجمةموضوعفىفقهيآبحثآأعوامبثلاثةالفمجةهذه

أنهيجهلمنليعلمنشرهيعيدأنرأىوقد،المقنعبالدليل

التىالنقاطبعضإلىوسأشير،علمىاقتناععنالرأىأصدر

..الشمسكنورالحقيقةتتضعبحيثالتيارينبينتفصل

يتحدثالشاطبىللإمامنمنإلىمشيرابحثهالإمامبدأ

اللسانبهاختصوما،ومجازهاوحقيقتهاالعربلغةعن

نأإلىمنتهيآ،والحذفوالذكروالإطابالإيجازمنالعربى

وهذا،للعامةالقرآنتفسيرجوازعلىأجمعواالإسلامأهل

يقولأنيريدالشاطبىكأن9،ترجمتهجوازعلىمنهمإجماع

هذهفترجمة،المعانىعلىتدلبألفاظيفسرالقرآنكانإذا

عنها.تخرجولابابهامنلأنها،جائزةالمعانى

ترجمةيمنعلاإعجازهفإن،معجزاكانإذاالقرآنإنثم

التىمعانيهوهى،مقصودةوجهة،وجهتانوللقرآن،معانيه

أخرىووجهة،والقصصوالآدابوالشرائعالأحكامتشمل
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نقلإمكانوعدم،الإعجازوهى،النبوةصدقعلىتدل

المعنىومادام،نفسهالمعنىنقلإمكانعدميستلزملاالإعجاز

وقد،هدماولاالدليلفىنقصاتحدثلافالترجمةموجودا

وأحكامالهدايةإلآالقرآنمنالمقصودليس:الشاطبىقال

هذاعلىالقرآنفىيخضلمالسلفأنكما،والآخرةالدنيا

فإذا،البلاغىالإعجازألوانإيضاحمنأفعلوهالذىالنحو

النصفىباقيةفهىإليهاالمنقولاللغةالإعجازمعانىفاتت

العربى.

ينسحبلاالاختلاففهذااختلفتقدالتراجمأنوهب

وهو،خلافكلعندالحكموسيكون،باقلأنهالقرآنعلى

علىيجبأنهنؤكدونحن،بحفظهاللهتكفلالذىالنص

النصقراءةإلىعنهايحيدألآ،العربيةيعرففسلمكل

لتعرفالأعجميةالأعمنعرببأنلنامنولكن،الأعجمى

ماعلىالحصوللهمنيسرأنالخيرفمن،العربىالنصقراءة

النصيتضمنمافاتهمإذا،القرآنمعانىمنتحصيلهيمكن

إعجاز.منالعربى

علىالقارىءليقفابدغالمراغىالإمامأكدهامقرراتهذه

الصلاةتجيزالتىالفقهاءنصوصإلىانتقلثم،صلبةأرض
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وقاضى،السرخسىعنفنقل،العربيةيعرفلالمنبالترجمة

فىوأفاض،حنيفةأبىمذهبفىرؤؤهما،والزيلعى،خان

لدراسةمجالوهى،تفصيلهاهنايتعذرشافيةإفاضةذلك

حيثمتخمتصباحثبهايقومأنيحسنمقارنةفقهية

كبارلأئمةبالنصوصحافلةصفحاتعدةاستغرقت

وغيرهم،والنسفى،الشهيدوالصدر،الهمامبنكالكمال

وما،ترجمةيسمىمابينالفرقتوضيحفىشافيةإفاضةمع

قوله:إلىمنتهيا،قرآنايسمى

النطقوعن،بالعربيةالقرآنأداءعنعاجزمسلم"فكل

القرآنيقرأأنيستطيع،بالعربيةالفهموعن،بالعربية

نإوجوبابالترجمةويصلى،والتدبروالهدايةللعظةمترجمآ

هذهفىانحلصونوسيجد،العربىالنظممنشيئايعرفلم

معونةوخيرارتف!اهالذىاللهلدينخدمةأكبرالترجمة

."نورهمتموالله،الوحىهذاحقائقتفهمفىللراغبينتسدى

محفلأمسلسلامفمتلاالمراغىالإمامكتبهفيماكانلقد

آذانهمصقواولكنهمالقجاجآثرواالذينيفضحماقوتجهآ

فىاللغطيشتدأنالغيرةذوىعلىوعر،منطقكلعن

،والجهاد،والمقطم،الشرقكوكب:منهايوميةجرائد
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نخارهؤلاءومناعتراضاتمنحاكوهماعلىبالردفبادروا

المهاجميناعتراضاتساقلأنه،شلتوتمحمودالأستاذ

ماالاعتراضاتهذهذكروفى،دافعبحسمعليهاوقفى

الطريق،تنيرولاالضبابتثيرغائمةشبهصإلىالقارىءيلفت

بهبدأماتشبهحاسمةبآراءزذهشلتوتالأستاذمفدوقد

النظروجهتالتتفحضرورياذلكوكان،بحثهالمراغىالإمام

شبهاتعلىتعقيبالأستاذبهرذوفيما،تماماالمتباعدتان

بحثه،قبلمنقرأهامنليقنعذكرهاولكنهالعوار،واضحة

سداد.ذاتوظئها

سنةأصفرالأزهربمجلةشلتوتمحمدالأستاذيقول

:أهـ،355

نأالبضرقدرةفىوليس!،معجزالقرآنإن:يقولون-ا

أحداأننزعمولا،ذلكنقولونحن،إعجازهيترجموا

الإعجاز.نقليستطيع

يرادالتىاللغاتإلىنقلهأرادقداللهأنلو:يقولون2-

يفعل،لمولكنه،اللغاتبتلكلأنزله،إليهاالقرآنترجمة

الحجاجمنالنوعهذاإن:نقولونحن،عربىبلسانوأنزله

.المشركونقالبماشبيه
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مهوش!منو،حرئناؤناجمآولاصاآشرنحنام!آلته،ثؤشصآ2مالو

(841:نعاملأا)

القرآنترجمةيراداللاتىاللغاتأصحابإنيقولون3-

حتىمنهمجذفماذا،القرآنينزلأنقبلمنموجودونإليهم

أنهممنهمجذلقد:نقولونحن،القرآنترجمةعليناوجبت

يترجمونوأخذوا،الأديانفىالبحثعنانلعقولهمأطلقوا

يجبأخطاءفىفوقعوا،قدرتهمحسبلفاتهمإلىالقرآن

فذهبوا،الماديةالحياةأرهقتهموقد،تلاشيهاالمؤمنينعلى

علىيعينهممالهمنقذمأنفوجب،منهاالخلاصيتلفسون

.الاهتداء

منحصنبآخرتسليمالقرآنترجمةإنيقولون4-

الدينهذامكانةعنبالتختىوإقرار،الإسلاميةالعزةحصون

بالله:نستحلفهمونحن.الأجنبيةاللغاتأصحابإلى

،ملبسونالقولهذافىأنهمأشكلاأنا؟هازلونأمأجاذون

.يعلمونوهممهلهلبثوبالحقيسترونوأنهم

ويقرؤه،الرسالةوقتمنموجودالقرآنإنيقولون5-

فمابهيؤمنواولم،نقرؤهكماالكتابأهلمنالمتعربون

فهلمتقدمفريقأخطأإذا:نقولونحن؟لترجمتهالداعى
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!يخطىءأنبذولا،سابقهمثلبأنهمتأخرفريقعلىتحكم

تحتجيدكتابوجدىفريدمحمدالكبيروللأستاذهذا

إلىالقرآنمعانىترجمةجوازعلىالعلميةالأدلة)عنوان

فندهاإلاالقومشبهمنشبهةيتركلم(الأجنبيةاللغات

فىالترجمةعنالمدافعينمعتلاقىوقد،الفصلبالمنطق

حيلاكشفبأنوزاد،الهدفلاتحاد؟كثيرةمسائل

عنهلكمنليهلكالإعلانإلىحاجةفىكانتللمعترضين

قاله:فيماقالفقدبينة

المتعارفحةالآراءجمعإلىيعمدونالمعارضينأصحابنانرى

بينكتهالفقهيسوقونأنهمقارئهاليظن،واحدصعيدفى

الأوائلالمسلمينأنحكمهمفىومنللفامةإيهاماأيديهم

منبوجوبهاالقائلينوأن،باتاتحريماالترجمةيحرمونكانوا

علىالدهماءإثارةمنهدفهمليصيبوامبتدعونالمعاصرين

النهفاتأدوارجميعفىالمثتطينإخوانهمشأن،المصلحين

:تساءلحينالرأىمقطعبلغثم،والعلميةالأدبية

بهاوالصلاةالقرآنترجمةبجوازأبوحنيفةقالهل.

لآ؟أؤالعربيةعنمترجما

نجلاأو؟وقديماحديثاالأحنافكتبذلكعلىنمتهل"
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ويعتبرحنيفةأبىيتمذهبأنبأسمنمسلمعلىهل.

لآ؟أؤمسلما

والشاطبى،يطالوابن،الئخارىشارححجرابنيعتبرهل

الحسن،بنمحمدوالإمامان،والمقدسى،الموافقاتعاحب

بآرائهماستشهدنامنوجميع،حنيفةأبىصاحبايوسفوأبو

لا؟أؤسنيينمسلمينالقرآنترجمةجوازفى

!السكوتبغيرعنهائجابلامعجزةأسئلةوهى

عنتمنالأصلاءالمجتهدونيلقاهماأمثلةمنمثلهذا

ممنالعامةويثير،الجماهيرىالصخبوسائليستخدممغرض

هذادلائلومن،الصحيحوجههاعلىالحقيقةيفهمونلا

مقالاتهجمعسليمانمحمدالأستاذأنالعانجتالصخب

الإقدامالإسلامفىالأحداثحدث)سقاهكتابفىالناقمة

منذفظائعمنالإسلامبهووجهماكأن(القرآنترجمةعلى

الإسلامية،الحلافاتوسقوط،الرذةحروبمثلظهوره

يقاسلاذلككل..وفلسطينالأندلسوضياع،التتاروهجوم

وكفى،!النظيرمعدومأنهأى(الأحداثحدث)عنهقالبما

.الصوابعنوخروجآشططاالعنوانبهذا
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آ!!!!!!!هه!هـ

!----------------ا---رنجلآأبوزهرةمحمدالإمامكان

.يعترض،الشكيمةقوى،الغودصلب

وجهها!فىفيقفالمدمرةالعاصفات

اءالومةالحقفىتأخذةلاجازماحازمآ

+.شاأىمتئداالفقهىاتجاههفىكانوقد،لائم

فيجتهد،الرأىإلىدقيقبخطويتقدم

زهرةأبىمحم!النحوعلىوتأويلهاالنصوصفهمفى

السيل،اندفاعيتوقعلاالذىالمحافظ

واسععالموالرجل،والمراجعةالمعاودةإلىالسبيليتلمسبل

فىالفقهيةالآثارمنتركوقد،الغوربعيدوبحر،الاطلاع

صبوراكانإذ،وزملاؤهأساتذتهتركهمماأكثرالاتجاهاتشتى

غزارةمعفهو،قارئوهلهعجسبصبرآالعلمىالبحثعلى

يميلولا،الفكرىارتقائهعلىيحافظثمارهوتنوع،إنتاجه

سمر،فىحديثآيلقىكانولوحتىالسريعالترخصإلى

علومعلىيقتصرلمأنهالفكرىالسئموهذالهمقدوقد

بكليتىلهاأستاذآوكانالخطابةفىألفبل،وحدهاالشريعة
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أستاذآوكان،الأديانمقارنةفىوأئف،الدينوأصولالحقوق

وألفالعينىبالقصرالعالىالعربيةالدراساتبمعهدللمادة

بمعهدللمادةأستاذآوكانالكلاميةوالاتجاهاتالعقائدفى

-فكريةموسوعاتكتبكما،بالزمالكالإسلاميةالدراسات

نزولأالكريمالقرآنوفى،؟ص!-تاللهرسولسيرةفىشاملة

رئاسةتوتىإذ،الكريمالقرآنتفسيروفى.وتاريخاوتدوينا

فيمقالاتهفكانت،الدهرمنحيناالإسلاملواءمجلةتحرير

المستنير،ومنهجه،الآخذبأسلوبهشهرياتتوالىالقفسير

القائل:قالكمافهوشىءمنيكنومهما

أتيتهالنواحىآىمنالبحرهو

ساحلهوالجودالمعروففثجته

إلىيمتدبل،المادئالنوالعلىوالمعروفالجوديقتصرولا

ومنازلة،وفتوىوتاريخاوأدباوأصولافقهاالفكرىالعطاء

وقد-وأرضاهعنهاللهرضى-العراكميدانفىللخصوم

الأستاذإن:النهضةأعلاممنالثانىبالجزءدراستىفىقلت

وجهتينوفقهاتاريخاالتشريعىتأليفهفىاتجهقدزهرةأبا

عنكتابهمقدمةفىعنهماللحديثتعرضفحددتين

شعبتين،ذاتالعلوممنعلمدراسةأنإلىأشارإذ،الشافعى
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فتأتى،العلمنظرياتعليهامرتالتىالأطوارتدرسشعبة

فصؤرةالزمنىتطؤرهافىمتسلسلةوالقواعدبالأحكام

وحاجات،النظرياتهذهاحتف!نتالتىالبيئاتمعرفة

أمكنةواختلاف،أحداثتجددمنإليهادفعتالتىالعصر

النظرياتأعحابفدراسةالثانيةالشعبةأما،وملابسات

المدروسالفقيهنظروجهةالدارسفيهايبينتحليليةدرال!ة

الأثرومقدار،المعتمدةالأصولعنقائمةآراءمنابتكرهوما

التىوالنتائجسلكهاالتىوالمناهج،العلمذلكتركهالذى

مذهبهوأعيانتلاميذهمنتلاهفيمنوأثرها،إلهاوصل

ومقلديه.

دراسةفىالرجلميدانالوجهتانهاتانكانتوقد

أبوابمندقيقةمسائلفىأفاضقدناحيةمنفهوالتشريع

عنتحذثإذالمستوعبالمحيطالعالمإفاضةالإسلامىالتشريع

والتركاتوالوصية،الوقفوعن،العقدونظرية،الملكية

والولايةفروعهاشتىفىالشخميةوالأحوال،والتزاماتها

النسل،تحديدعنيقالوما،الأسرةوتنظيمالنفسعلى

إلىالعلياالدراساتفىطلابهوتجهكما،والحدودوالجريمة

ناضجةبثمارالإسلاميةالمكتبةفامتلأت،البحوثتلكأمثال
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كلمنآتتالتىروضتهاوبستانى،بذرهاغارسالأستاذكان

الرائعةكتبهفىتجفتفقدالثانيةالوجهةأما،بهيجزوج

والشافعى،،ومالك،حنيفةأبىالإسلامفقهاءعنالممتعة

وجعفرزيدوالإمام،حزموابن،تيميةوابن،حنبلوابن

باحثوحدهاعليهاتوفرلومجلداتوهى،الصادق

لكان،وحدهالمجالهذافىالأس!تاذبهأتىبماوأتىمتخممق

الفقهيةزهرةأبىاتجاهاتتنوعتوقدفكيف،بابهفىعلمآ

اللهفضلولكنه،صذقناهماالعينرأىرأيناهأنلولاتنوعا

!يشاءمنيؤتيه

المغرورينمنالتجديدأدعياءوجهفىالبارعةمواقفهأما

أمانةنرزقواولمالتشريعأصولمنشيئايفهموالمالذين

طاربل،والاستيعابالعمقفىالبحثحقورعايةالكلمة

منالبتارالصارممواقففهىالكاذبةالشهرةإلىطائرهم

برضاليحظواالشريعةفىيطعنونالذينالسفهاءرقاب

جامعاتفىزائرينأساتذةانتدبواقدإنهموليقال،أعدائها

انتدبتهقدإسرائيلبأنأحدهمافتخربل،وأمريكاأوروبا

شهادةبهالأعداءاهتمامأندرىوما!العبريةالجامعةفىزائرآ

ولكته،الحقأعداغعرفهلمابالحقيمدعكانلوإذ،عليه
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وأفردفىمنحصرةالمسألةوليست،والاشتهارالزلفىابتغى

مكانهمفىفوضعوهمالنابهونعرفهممقامفىبل،أفرادفى

!مكانمنلهويا،الحقيقى

واجهبل،وحدهمهؤلاءعندزهرةأبىمعارضةتقفلم

ولذلك،صدورهموأثقلمفحاجعهمأقلقبماالحكاممنالطغاة

والمحفالعامةالإذاعاتفىفحرمةأحاديثهكانت

حضورعلىيصركانالبهيرالرجلولكن،الشهيرة

ولابوجودهالمجتمعونفيفاجأ،أحديدعوهأندونالدوات

النقاشويدور،تلاميذهمنزلةفىوهم،دفعالهيستطيعون

كانوجوهوتتكدر،لممعفيمارأيهليبدىزهرةأبوفيتقدم

زهرةأبويريدهاالتىغيرغايةإلىالبحثينتهىأنيهمها

بعضعليهأخذوقد،بالتبجيليحوطهالجمهورولكن

مدىعلىيدلمأخذوهو،دعوةدونيحضرأنهالسفهاء

الصدور.بهتلتهبالذىالغيظ

الزعماءبعضأثارهالذىالشقاقغمراتمنغمرةوفى

كانما،خطيرةأسئلةالقراءبعضإليهوجه،للاستعلاءحبآ

منسوىالغالثمالتسلطزمنفىعنهاالإجابةعلىليجرؤ

:هذانالأسئلةهذهمنوكان،شديدركنإلىاللهمنيأوى
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ويمدهم،الخربينيدفعلحاكمبالنسبةيجبالذىما-أ

فيعمهاالإسلاميةالديارمنجزءاليخربوا،والقوةبالمال

طاعته؟تجبفهل،الطغيانالفسادووراء،الفساد

قومه،شئونمعالجةفىالرفقيتخذلاحاكمشأنماب-

فيبعد،الرعةعلىيغلظبلرجالهتخيرعفىالإخلاولا

شاعتحتىالجواسيسويقرب،الفجارويسلط،الأبرار

إسلاميا؟حكماحكمهأيعد،الثقةوذهبت،الريبة

فىالشجاعالإمامقالالأولالسؤالعنالإجابةوفى.

سنةلديسمبراهـالموافق038سنةفىالصادررجبعدد

:الإسلاملواءمجلةفيأم069

نضرعلىوال-يعملالولاةوشر،الفساديحبلاالله"إن

والثمار،الشجرمنالقائموإزالة،العامروتخريب،الفساد

وقذ،جهنمجزاؤه،بالعمرانيعبثالذىالمفسدقالوالى

الأشجار،قطععنبالنهى!تالنبىعنالصحاحالآثاروردت

العدو،أرضفىذلككانولو،الحروبأثناءوالتخريب

نجالإسلامأرضفىذلكيجوزفكيف

الطريق،قطاععقالثهوعقابهمذلكيفعلونائذينإن

تعالى:اللهقالوقدعقابهممثللةيكونيدفعهمومن
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!تما!ال!

لأرصآفيؤزسموتهوؤيمتقؤ!لتةأرلبر!تحايقلدأؤأتجر

يهزآتدآؤ!الحآؤيصمتبؤأيقئلوأآناقمتتاد

يخثدلأزصنآيئجن!فلنقؤأيقؤآزجلفم

عطيزابغذلأيخرؤأتهضفيؤتيالذآفيتهريخر3

قآغلموأعثهغتقدروأآنقتلىمنبوأتالذليئآ!!!

*!ألتةغفورزجسضآت

(43-33ئدةالماا

يلى:كماجاءتفقدالثانىالسؤالإجابةأما.

الحكملأن،رعيتهفىالحاكمإليهيصلماأسوأيكونذلكإن"

الفسادعنوإبعاد،المالحإلىواتجاه،وسماحةورفقعدل

ومن،بالعاملينوالاستعانةبالعدالةإلاتكونلاالولايةوإن،وأهله

مناللهلعنوقد،ظلمفقدلهايملحلامنالرعيةشئونفىؤلى

وسلم:عليهاللهعليفقال،للناسالأعمالتوسيدفىيحابون

اللهلعنةفعليه،محاباةأحدآفأقرشيئاالمسلمينأمرمنولى"من

حتىصرفاولاعدلامنهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكة

بعضهاأوالأحوالهذهعلىحكمهكانفمن"جهنميدخله

حاكما،يعاونأنلمؤمنيحلفلا،معاصيهفىواجبةغيرفطاعته

."للمفسدينممالأتهفئأووفسادهعبثهفى
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الآراءهذهتسجيلفىالفقهىالمجالعنبعدتأنىأظنلا

الأع!،هداة،الفقهاءرسالةصميممنفهى،الصارخة

كما،الملزمالشرعىالنصعلىتعتمدوهى،الظلامومصابيح

عناشتهرتالتىالمحافظةالآراءأمثالمنمثللذكربهاأمهد

علىتدلوهى،وبحوثهكتبهطوايافىأكثرهاوما،الأستاذ

أتجهلاذلكمعولكنى،والتحفظالاتئادمنإليهأشرتما

تساعدهنهضةإلىحاجةفىالمجتمعيكونفقد،هذهوجهته

المتوثب،السيريعوقتحفظدونالنافعالاستثمارعلى

قف!ايامنهامةقضيةفىالأستاذبرأىمثلالذلكوأضرب

واتخاذ،الاقتصادىالوعىازدهارمعجذتالتىالمجتمع

فىالتأمينقف!يةهى،قبلمنمعروفةتكنلمكسبيةوسائل

منالباحثينكبارالفقهيةبشروطهأباحهإذ،الإسلامىالشرع

،خلافعبدالوهابالأساتذةطليعتهموفىالعصرعلماء

عيسى،وعبدالرحمن،الزرقاومصطفى،الحفيفوعلى

وأن،وعقلاشرعاجائزالنظامهذاأنإلىوانتهواوغيرهم

إلىذهبزهرةأبامحمدالأستاذولكن،تحرمهلاالشريعة

يلى:فيماتلخيصهايمكنبأدلةتحريمه

المدةقبلماتإذاالمستأمنوأن،تعاونىغيرنظامأنه-أ
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الكثير.وأخذالقليلدفعقديكون

الغرر.مننوعايحملإذالقمار،يضبهمافيهإن2-

المستأمنأنكما،الفائدةفيهتعطىإذالربافيهأن3--

الكثير.ويأخذالقليليقذم

النقودسبيلفىالنقودإعطاءلأن،صرفعقدأنه4-

بالقبض.إلايصحلامستقبلا

توجبه.اقتصاديةضرورةيوجدلاانه5-

الأستاذانتفنيدهاتولىوقد،فقطشبهرأيىفىوهذه

الكفةيجعلبما،الخفيفوعلىالزرقامصطفىالكبيران

علىالأستاذإليهانتهىومما،التأمينبإباحةالقولمعالراجحة

ذلك:فىالخفيف

والوقاية.الاحتياطوسائلمنوسيلةأنه-1

يطمئنإذالنفودر،فىالطمأنينةعلىيبعثأنه2-

علىوالصانع،تجارتهعلىوالتاجر،مالهعلىالمالصاحب

.وهكذا،مصنعه

علىالحصوللأن،عنهيعجزماللمؤمنيحققأنه3--

منعنهعجزإذاوغيرهالزواجسبيلييسرقدالتأمينمبلغ
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علىالتغلبلهيهيىءكما،ومالهإيرادهقلةبسبب،يريده

ومطالبها.الحياةتكاليف

منتتجمعفخمةأموالرءوسلتكوينمصدرأنه-4

به.والانتفاعاستخدامهيمكنمما،مينالطأقساط

الأستاذقالوقد،المجيزينأدلةجاءتالمعانىهذهمثلوفى

الربحفىشركةعقدوالمضاربةمفماربةعقدإنهعنهخلاف

الدكتورقررهذلكومثل،آخرطرفمنوعملطرفمنبمال

وغيرهما.البهىمحمدوالدكتورمرسىيوسفمحمد

لاالإسلاميةالمؤتمراتفىزهرةأبىالأستاذنشاطكانوقد

فىواحدبحثبعرضيكتفىلاكانإذ،حدعنديقف

كانحتىالأنظارتسترعىحافلةبحوثعدةيقذمبل،المؤتمر

البحوثلمجمعالثانىالمؤتمرففىجهودهعلىقائمالمؤتمر

عن:بحوثثلاثةقدمالإسلامية

.القرآنبهاجاءكماالإسلاميةالعقيدة(1)

الم!ثروعة.ومصارفهاالزكاة(2)

.الإسلامفىالأسرةتنظيم(3)

التوجيه.رائع،التدليلقوىكتابآتؤلفوحدهاالبحوثوهذه

شرفهاالتىالكثيرةالمؤتمراتعنالحديثبمناسبةوأذكر
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مؤتمرفىموقفهالباهرةوشخصيتهالعلمىبجهدهالأستاذ

الذينالاستشراقتلامذةهننفرآضغإذ(5891سنةلاهورا

نأواعتقدوا،الإسلامعنالغربباحثوكتبهماغيريقرءوالم

السنة،حجيةينكرمنهمنفرفقامالصوابعينهوقرأوهما

ويحكم،الحقيقىالمدلولعنيبعدهابماالقرآنآياتويفسر

والبعدبالخطأوالمعاصرينالسابقينالفقهاءمنالكبارآراءعلى

كتبيقرءونولا،القرآنيحفظونلاأنهممع!الصوابعن

فطلب،هدىدونضلالاتخطئتهمفىيتورطونالذينهؤلاء

كالسيلواندفع،قيلماكلعلىالتعقيبزهرةأبوالأستاذ

عنهقال،فصلبمنطقالعفنةالقاذوراتهذهيكتسحالجارف

الجليلانالأستاذانتبعهثمالتنزيلمنتنزيلإنهسامعيهبعض

وذهش،ابءأحسنفأبلياالزرقاومصطفىالمباركمحمد

،ورقفىأبحاثهمكتبوالأنهم،الرديستطيعوافلمالجاحدون

نأاستطاعواماوكل،العلمىالجدلعلىالمقدرةلهموليست

!!بآرائهممتمستكونأنهمالصحافةلمندوبىيقولوه

وهو،زهرةأبىمحمدالإمامالفقيهعنيقالمابعضهذا

منحقهاتأخذأنيجبساطعةشمسإلىيضيرفموء

الحصيف.والنظر،الضاملالوصف
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!ااجتهافىأه!عبق

وكان،والفتوىالاجتهادعلىالأدعياءمنكثيريتجرأ

قذفواإذ،الفكررجالمنعامااستنكارآهؤلاءيجدأنالظن

المتراكبة،لججهفىالخوضيحسنونلابحرفىبأنفسهم

رجاحةيفقدونأنصارالهؤلاءنجدحينالحلقتملأالمرارةولكن

هؤلاءبتبرئةفينادونالضعففتراتإحدىفىعقولهم

ومن،مجتهدمجذدأنهمنهمالواحدعنويقولون!الأدعياء

فأخطأ.اجتهد:يقولجرمهتهوينيحاول

ترشحهدقيقةشروطلهالتشريعفىالمجتهدأنووافحح

فىحديثاتلآأومصحففىآيةقرأمنكلفليس،للاجتهاد

ئقالثمالمدحوضبالباطلويأتى،الفتوىإلىيتقذم،كتاب

فأخطأ!اجتهد:له

شروطآللإفتاءيتصذرفيمنأحمدالإماماشترطوقد

علىيكونوأن،إفتائهفىللهمخلصايكونأنمنها،دقيقة

بهيلمبحيثبموضوعهعالمايكونوأن،وسكينةووقارعلم

منحولهتمنصادقاعترافلهيكونوأن،أطرافهجميعمن

.اللبابإلىتهديهنافذةبصيرةذايكونوأن،الفقهاء
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المقيد،والمجتهد،المطلقالمجتهدشروطعنقيلماوندع

.الأصولكتبمنموضعهفلذلك

فيمنمراعاتهاتجبالتىالمجتهدشروطبعضهذه،أجل

النصوصقراءةيعرفونلامننجدبالنافما،للفتوىيتصذر

القرآنمننأخذنحن:تعاظمفىصاحوا،التراثكتبفى

البعيدالبعدفتجدالتافهمحصولهمعنوتبحث،والحديت

أضربأنالآسفةالمقدمةهذهبعدولابدوالحديثالقرآنعن

بينالأزهر"نفالعنوانتحتلىكتابعنناقلأالمثال

."الفكروحريةالسياسة

يوميةجريدةفىمقالأبالأزهرللتاريخمدرشكتبلقد

عليها،المتفقالفقهيةالحقائقفيهخالفرمضانصومعن

الأزهر،كلياتإحدىفىمدرلروبأتهباسمهالمقالووفع

الإسلامى،العالممنشتىأنحاءفىالمقالالناسوقرأ

بالخرقأتىالذىهذاعنمتسائلينالأزهربمشيخةواتملوا

فتوىفىالباطلببيانالأزهرفبادر،الصومأحكامفىالشنيع

وقد،يدعوهأنبالأزهرالأمرعلىالقائمونورأى،الكاتب

الجمهوروليعلم،لمناقشتهأزهريةبكليةأستاذبأنهمقالهذيل

نأأبىالكاتبولكن،المناقشةإعلانبعدافتراهماحقيقة
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وتنعى،أساتذتهإلىتسىءأقوالأالصحففىونضر،يحف!ر

هذهمنوكان،الفكرحريةأمامووقوفهم،جمودهمعليهم

مضطهدافخارباوعذته،تعضيدهفىبالغتأنالصحف

مواهبه!يغلأنالأزهرئحاول

مدرسأنهيعلمون،وتأييدهعنهبالدفاعقامواالذينوكل

ماغيرمنهيذرسولم،الفقهشئونفىمتخصصاليس،تاريخ

لافيمايتكلمإذنفهو،فحسبالثانوىالقسمطالبيدرسه

الأزهرعلماءعلىوالتشنيعتأييدهفىبالغواولكنهميعلم

يقوملاالمهندسغيرأنيعرفونوهم،وجههفىلوقوفهم

بعمليةيقوملاالطبيبوغير،النيلعلىجسرببناء

ذوىغيرمنيفعلأنأرادمنعلىذلكوينكرون،جراحية

فىيفتىمنتأييدعلىيتواطئونفكيف،الاختماص

الحريةفقدعلىيبكونثم:يقولبمامادرايةدونالتشريع

الحريةأعداءأنفسهمأنهميعرفونولا،الأزهرفىالفكرية

يحسن!ولايسىءمنإلىبهايدفعونحين

طهالدكتورالكاتبخطأعنالمدافعينكبارمنكانوقد

يتحدثالكاتبأنيجهللاالألمعىذكائهفىومثله،حسين

كتبولكنه،إليهاتنتهىحدودللحريةوأن،يجهلفيما
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الفتوىصاحبأنفيهأعلن،كبيرامقالاالجمهوريةبجريدة

والمجتهديجتهدحينالخطأفىمؤاخذةفلامخطئاكانإذا

بقولواستشهد،أجرانلهوالمصيب،واحدأجرلهانحطىء

وجل:عزالله

قلوبكتم!تغضدتقاءؤلبهنبهآخالأتصييئآجناحؤلتي!غقيت!خ)

(5:ابحزلأا)

بهواطردالحرجورفعالتيسيرمدأإلىاستدكما

يكنلممبدأآرائهمفىانحطئينمؤاخذةأنفذكرالقول

وأدط،بهيأخذونيكونواولمقبلمنالمسلمونيعرفه

باللينصاحبميأخذواأنالأزهرفىالعلماءعلى

ثم،عنهاالناسأبعدهمأمورفىبهممعرضاوالرفق

منحذراالكاتبمحاكمةتمنعكىالحكومةاستعدى

الفتنة!

ففئدوا،الغيورينمننفرالدكتورعلىللردانبرىوقد

محمدالدكتورالأستاذومنهم،حسمذاصريحاتفنيداآراءه

الصائبة:مناقشتهفىقالالذىجلالسعاد

غيرمؤاخذةفيهليسالإطلاقعلىالخطأبأنالزعمإن"
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رجل،رجلانالخطأفىالناسفإن،وقانوناواقعا،صحيح

المؤهلوالطبيب،المتخصصكالفقيه،لهمشروعآعملايزاول

الدليلويقوم،أمرهبعضفىأحدهمامنالصوابيفلت

كليهماعنالنيةوسوء،والتقصيرالإهمالنفىعلىالمعتبر

غيرأحدتكئفلوأقا،وشريعةقانوناعنهماالمؤاخذةفترتفع

المؤاخذةيستحقفإنه،العاقبةسوءإلىأذىرأيافابدىمختص

علىالخطأفليسالضرر،فسببلايعرفمااذعىحين

حينالمتخصصخطأولكنه،المؤاخذةجملةمنمعفواالإطلاق

عمد.غيرعنفيزل،يجتهد

مؤاخذةلهميسبقلمالمسلمينإنالدكتورقولأفا

الذىالفتوىعاحبلأن،مردودفقولالخطئينمنالمجتهدين

لديهولي!ست،مجتهداليس،علمدونالصومعنتحدث

كتبهمفىالأصولعلماءحذدهاوقد،الاجتهادوسائل

علمائهمنيكوننماإالاجتهادأنومعروف،المتداولة

وفتوى،إجماعفهوقاطعنفىمعيصطدملافيما،الأصلاء

لاابتداعفهى،الإجماعوتعارض،بالنصتصطدمصاحبنا

يعلمها،لاأمورايبتدعمنالخطاببنعمرعزروقد،اجتهاد

مدروسة.سوابقولها،مشروعةحينئذفالمؤاخذة
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بماحبيرفقأنالأزهرلشيخنصحقدالدكتوركانوإذا

فعلقدالأكبرالشيخفإنمحاكمتهفىالشروعقبلالفتوى

فىالنقالقإلىالكاتبدعاإذ،محاكمتهيطلبأنقبلذلك

عنديقفلمالذىخطؤهلهليتبينمحاكمةدونعلميةلجنة

يثبتبماالمقالوقعحين،جميغاالأزهرإلىتعداهبل،نفسه

ورمىاشتطالكاتبولكن.!كلياتهإحدىإلىانتماءه

فماذا،بهميقرفلاوأنه،الكهنوتكرجالبأنهمأساتذته

إهدارعنالأزهريسكتأنأيريد،ذلكبعدالدكتوريريد

للأزهر،نسبتهعنالناستساءلوقد،محتومةفريضة

."الاحتجاجبرقيةوأرسلوا

طه،الدكتورعلىردهفىجلالالدكتورساقهمابعضهذا

معالدولةفىالقضاءرجالبمحفحرالمحاكمةلجنةألفتوقد

تامة،حريةفىالرأىودار،الكاتباختارهمالذينالمحامين

الرذ،وسأنقل،عليهاوردت،الكاتبآراءاللجنةلخصتوقد

التكرار.منفراراالمنقوضةالآراءيتضمنلأنه

يؤذيهملمنالإفطارفىرخصاللهإن:الكاتبقال(أ

.!الأذىمنقليلأولوالصوم

فرضيته،وإلغاء،الصيامركنهدمإلىيؤدىالقولوهذا
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،إلزامذوتكلي!فهو،المشقةعنينفكلاالصوملأن

يشقمماوذلك،مألوفهاعنالنفسحبسهىالصوموحققة

الصوميؤذيهملمنالإفطارفىرخصقداللةكانوإذا،عليها

ويعنى،يفطرأنفىلهاللةرخصقدصائمكلكان،قليلأولو

أمرهوبل،مكلفكلعلىفرفتاليسالصومأنذلك

وجوبى.لاجوازئ

فلهيضايقهأوالصومعليهيشقمن"إن:الكاتبقال(2

جناحفلايجدلمفإنمصكينا،يومكلويطعميفطرأن

السابقالاتهامأفادهما:الأول،أمرينيتضمنوكلافة،"عليه

،يصومأنلهفليسيضايقهأوالصومعليهيشقمنكلأنمن

يومكلعنيطعمأنيفطرمنعلىالواجبجعلأنه:والثانى

أجبم!لمامخالفوهذا،القضاءوجوبعنوسكت،مسكينا

يرجىلعذرأفطرمنكلعلىالقضاءوجوبمنالفقهاءعليه

:-تعالى-لقولهومنافص،لهزوا

فمنءئمنكم!الو

!وأخريرآتاةرئنشئفيفحذآؤعكضيل!حا

(489:لبقرةا)

والمسافرالمريضعلىالقضاءاللهيوجبأنيعقلوكيف
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دونلعذليأفطرفيعلىيوجبهولا،عذرهماوضوحمع

.!؟أصلآبعذليليسالتحقيقعلىوهو،عذرهما

وعذها،بالإفطارالمجاهرةإلىبعذرالمفطريندعا(3

عليهأجمعلمامخالفةدعوةوهى،دينوقوة،إيمانشجاعة

بعذريفطرمنعلىالناسعنالت!رفرورةمنالأمةسلف

المجاهرةإلىفالدعوة،الشهرحرمةعلىحرصتا،صحيح

حسنة.سئئةوليستضالةبدعةبالإفطار

مساقهاغيرفىساقهابأحاديثالعامةالكاتبضلل(4

الفطرإباحةمنادعاهماعلىشرعيةأدلةأنهاالقراءليوهم

معالحقائقفىتحرصولا،النقلفىأمانةغيرمنأذىلأدنى

لأن،مقصودعمدعنوالحذفبالزيادةالأدلةتحريف

فطرإباحةفىوردتقد،جميعهاذكرهاالتىالأحاديت

ذلك،علىيدلبماالأحاديثجامعولهاوعنؤدط،المسافر

تلبيسنإيذاءأقلولوالصوميؤذيهمالذينعلىهذاوتطبيق

مع"كا:هكذاأنسحديثيذكرمثلأفهو،القراءعلى

يعيبالمائمفلا،الصائمومنا،ائفطرفمئا،ظ!س!اللهرسول

بهذاالقولهذاقرأومن.!"الصائميعيبالمفطرولا،المفطر

لمعذليغيرمنأفطرلوبلدهفىالمقيمأنمنهيفهمالسياق
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لاال!ئنةكتبكلفىالحديثأنمع،يعابمافعلهفىيكن

فىرمفان!ومعنأنس"سئئل:قالإذمسلمرواهعمايخرج

يعبفلمرمضانفى!،اللهرسولمعسافرنا:فقالالسفر

يدلمافحذف"الصائمعلىالمفطرولا،المفطرعلىالصائم

صريح.تدليسوذلكالاستنباطموفعوهوالسفرعلى

الفدية،هوعليهمالذىبأنبعذرالمفطرينأفتى(ه

القرآنى.للنصمنابذوذلك،القضاءوجوبعنوسكت

الكريمة:بالآيةالكاتباستشهد(6

شئهرماله

لم!هـ!اهدانتقزءآ!يولذى-أننرلىآرضان

!ه!ئفرتاقؤآالذىآينؤتيتض

(581:لبقرةا)

طرقولاالألفاظمدلوليعرفلاأنهعلىيدلاششهاذا

الصوممشروعيةلحكمةبيانبهاليسإذ،الأحكاماستنباط

ماغيرالواضحالنصمنيفهمفكيف،بعيدأوقريبمن

.!جلاء؟فىبهنطق

به،المضغوفعلىيفرضالصومإن:الكاتبقال(7

نأهذاومعنى،تفئجرأوبرمبدونيؤديهالذى،عليهالقادر
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،الصومعليهيجبلاالثلاثةالشروطهذهيستوفلممن

المسلمعلىواجبالصومأنعلىمنعقدالمسلمينوإجماع

مأشغف،يضجرلمأمبهضجر،يبرملمأمبهبرمالمستطيع

-:-تعالىقولهلصريح،يشغفلم

مهوآلمثئهرووص!ممةشهذينكغقمنمالو

(185:البقرة)

مسلكسلكالكاتبأنلو:الخاتمةفىاللجنةوقالت

كانولو،آخربقولوأخذقولأتركأو،الاجتهادفىالباحثين

،هدىيخرعلىسارولكنه،علمىرأىذالاعتبرمرجوخا

دونعليهاالمجمعوالأقوال،الصريحةالنصوصوخالف

ما.استناد

عنيبتعدأنضرورةفىحكمهالمحاكمةمجلسأصدرثم

حئذوقد..أخرىوظيفةإلىالتدريسوظيفةفىالطلاب

بجريدةكتبهمقالفىبهوأشادالحكمهذامحاميه

.!"الأخبار"

يتعرضمنتهؤربوضوحأدركقدالقارئفلعل،وبعد

سمومهتنتشرحينالتعرضهذاوخطورة،علمدونللإفتاء
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الحريةأدعياءيقوموحينالانتثدار،واسعةيوميةجرائدفى

نأالحقيقةأهليسترقدكما،علموكأنه،الجهلبمناصرة

ك!ثبفقد،إليهأشرتماأمثالمنكثيفغباركليكون

كاتبيقومأن،الدهرسخرياتومن،للناسعوارهوبان

صاحبللكاتبفيحمدالشريعةببحوثصلةلهليست

بحثهيواصلأنمنهويطلب،وشجاعتهحريتهالمنحرفالرأى

المقترحالكاتبهذارغبةولكن،الحوائلقامتمهماالفقهى

وآثر،صاحبهلهيستجبفلم،الرياحهوجفىضاعتقد

انحطئةللفتوىالسيىءالأمرأنغير،فعلوحسنا،السكت

نادىإذحينئذصبهارأسأكبروإلى،تونسإلىانتقلقد

الحالةلإنعاشضرورىرمضانفىالفطربانبورقيبةالحبيب

فلماللهخذلهوقد،والأسواقوالمتاجرالمصانعفىالمادية

.قاللماأحديستجب
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طفطاوكلاساللمعه!الإماه!اقاجق!افىفى

سيدمحمدالدكتوريذكرنا

حينعبدهمحمدبالإمامطنطاوى

الجاد،النقالقموضعفتاويهكانت

تهؤرمنالإمامعنقيلبمايذكرناكما

حين،المتهورينعندالنظرقصرسببه

وجهةيمثلالطنطاوىالإمامأنأذاعوا

طنطاوىسيدمصدد.دققواولو،نظرهوجهةلاالدولةنظر

عارضتكثيرهآراءلهأنلعرفواالنظر

ذلكومن،طريقفىمعهات!برولم،الدولةنظروجهة

بسطبعدقررحيث،والأيلولةالتركاتفىالصارمحكمه

)1(.:قولهفىإلهانتهىماالفقهيةالقواعد

،التزاماتمنعليهماجميعدفعقدالميتكانإذا"أما

هذهففى،شىءذمتهفىلهاوليس،حياتهفىللدولةصوحقوق

تركتهتمسنأنالصورمنصوليةبأىللدولةيمحلآالحالة

التركةتصبحوإنما،منهاشيئاتأخذأنعنفضلآ،بسوء

.701صطنطاوىسيدمحمدالدكتورللأستاذشرعيةفتاوى()1
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واحدةالدولةوليست،الضرعينللورثةخالصةبكاملها

".والسئئةالكتابأوضحكما،منهم

الأيلولةقضيةفىالحاسمرأيهالإمامأصدركذلك

.:)1(فقال

مبالغالدولةتقررأنبمعنىكانفإنهالأيلولةرسم"أما

وعقاراتأموالإليهتؤولأنيريدمنعلىكرسوممعينة

منذلكفىشىءفلا،باسمهمسجلةتصبحلكى،معينة

ولافيهاظلملاالمقررةالمبالغهذهمادامت،الدينيةالناحية

ماسوىآخرمعنىيحملالأيلولةرسمكانإذاأما،غبن

الرسومتلكتعدلأنالتشريعيةالسلطةفعلى،آنفاذكرناه

وسماحتها".الإسلامشريعةعدالةمعتتفقبحيث

!حدث،وال!ثعبىالرسمىأثرهاالفتوىلهذهكانوقد

صلاحالأستاذمنهموأذكر،التقديربعباراتالمعلقونعنها

كما،مسهبامقالأ"الأخبار"جريدةفىلهاأفردحيث،حافظ

الأستاذعنقالإذ،منصورأنيسالأستاذتقديرموضعكانت

محمدللإمامالبارزالخليفةإنه:طنطاوىسيدمحمدالإمام

.901صشرعيةفتاوى(1)
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شيئا،يقولوافلمبالنقديتابعونهالذينسكتوقد،عبده

لوجههالحقعنيبحثونكانواإذاآزرهيشدواأنعليهموكان

الصحيح.

فتوىوأظهرها،معههؤلاءفيهاختلفممانماذجإلىوأعود

أهلمذهبإباحتهافىالإمامذهبفقد،الاستثمارشهادات

القضاياهذهمثلفىأنهالمشهودةمزيتهومن،قبلهمنالعلم

يلتمس-ولكنهحقامجدد-وهوالتجديديدعىلاالدقيقة

فلم،الدلاءفىبدلوهفأدلىالفقهاءكبارمنسبقممنالتأييد

مجامعفىالاستثماراتهذهبشأندارماكلقارئهعنيخف

ناقشإذ،الإلملاميةالبحوثمجمعوبخاصةالفقهىالبحث

تختلفأنوطبيعى،مستفيضةمناقضةالمسائلهذهالمجمع

الأعفاءمنتسعةوافقفقد،دليلهولكل،النظروجهات

ولم،باستيعابآراءهمدؤنأربعةوخالف،بأسمائهمذكرهم

منالسابقينإلىانتقلبل،الأحياءالمجمعأعضاءعنديقف

والشيخ،شلتوتمحمودالضيخمثلالفقهاءكبار

العصرفىالتشريعأعلاممنوهما،خلافعبدالوهاب

الموتق،المصدرإلىراجغاقالاهمازنجدةعنهمافنقل،الحديث

قبلمنرأيهماأصدراحينالكبيرينالراحلينأنوأذكر
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.بالرأىالرأىفقاؤقا،الأستاذبهقوبلمابمثلفوبلا

ولكن،مؤمنينقومصدورشفىماالأدلةمنوذكرا

مفرغة،حلقةفىيدورونجعلواالطنطاوىالدكتورمعارضى

الشافىبالردالكبيرانالأستاذانفندهأنسبقمافيعيدان

نأالتالىعلىالواجبإذ،العلمأهلسبيلغيرو!ذا،المقنع

أمينايكونأنأرادإذاقبلمنالموضوعفىقيلمابكليلم

والتهويل،الرنانةالخطبأما،ثقةفىالدارسونإليهيستمع

منعنهيترفعأنيجبفانحدازالآخراليومفىاللهبعقاب

:"بحثهخاتمةفىالأستاذقالوقد،الدينشئونفىيتحدث

الأهلىبالبنكالمسئولينعلىاقترحتقدالإفتاءدار"إن

تفطىاقالأرباحلتسميةاللازمةالإجراءاتيتخذواأن

الربحأو،الاستثمارىبالعائدالاستثمارشهاداتلأصحاب

الأذهانفىلارتباطهاالفائدةكلمةيحذفواوأن،الاستثمارى

بحقيقتهاالمعاملةفىالعبرةبأناعترافنامعالربابشبهة

وأسمائها.بألفاظهاوليست،ومضمونها

ماكلفىالبنوكعلىحتمحينحازقاالأستاذوكان

لباءالعقارىالتمويلأوالاشتمار،فىمال!يةأمورمنتزاوله

فىاتساعدون،العلماءقالهبماتتمسكأن،وغيرهاالمساكن
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.:)1(ذلكبصددقالوقد"الربح

وعلى،خرفتهاعلىالعلماءاتفقالتىالمسائل"وأما

البنوكهذهتسلكهاوسيلةكلفهى،عنهاالتخلىوجوب

وأ،والتدليسبالغشمصحوبةوتكون،غيرهامعتعاملهافى

فوائدمنالبنوكهذهتأخذهما:فمثلأ،الرباأوالاستغلال

إليهاحاجةفىهملمنتقرضهاالتىالمبالغعلىباهظة

البينالظلمقبيلمنهى،حياتهمضرورياتبهاليسددوا

لمنورسولهاللهحربالقرآنأعلنالذى،الجلىوالربا

كتابه:فىفقال،يتعاطاه

!هوءآدئإؤرشويإينبحرلهبلؤأقأدتقعثوألتمدآبئ)

(972:القرةا

نأدونللهجومسبيلأيدعونلاالمعارضونكانولما

لثرعية""فتاوىكتابفىقالهماالإمامكررفقد،يسلكوه

البنوك))معاملاتتال-هوكتابفىمستفيفتامبسئوطا

تمهدأصوليةببحوثبدأه"الضرعيةوأحكامهاوالاستثمار

خاصتاالأولالبحثفجعل،يليهاماتفقمإلىالسبيل

37.صالشرعيةالفتاوى(1)
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الكتابخجيةفىأفاضإذ،ومصادرهاالإسلاميةبالشريعة

وانتقل،الأصولعلماءقررهبماوالقياسوالإجماعوالسئئة

والعرف،المرسلةوالمصالحالاستحسانمسائلإلى

كماوهى،المحمديةالرسالةقبلماوشنرلح،والاستصحاب

بالتعبيرالساطععرضهاولكن،الأصولعلمفىمقررةقلت

روحيفقهأنيحاوللمنالطريقيضىءالمشرقالسلس

التضريع.

بيعمنوفئقها،بالمعاملاتفخاصالثانىالمبحثأما

وحوالة،ومرابحةو!ئلحووكالةورهنوسلموإجارةوشراء

التعامللدىاتباعهاالواجبالخلقيةالآدابذكرمع

كلهوذلك،المعسرعلىوالتيسير،الحلالوتحرى،التجارى

الربامننماذجو،وأدلتهالرباوهو،الأصيلللبابتمهيد

مماذلككانوإذا،الجاهليةربافىالعلماءوأقوال،المحرئم

منذلكبعدجاءماتسعهلمممافإن،الفقهكتبوسعته

والبنوك،والاستثماروالودائعوالديونالقروضحديت

وصناديقالخزانةوأذون،العقاريةوالبنوك،الربحوتحديد

رستختقد،الإسلامشريعةيرىكلهذلكيقرأومن،التوفير

،الحياةمرافقكلفشملت،فروعهاامتدتثمأصولها
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للفمير.الغنىمنوأخذت،التعاملفىالتشيرعلىوعاونت

فىمنهاهوبل،السياسةعنينفصللاالدينكانوإذا

إلىامتدتقدالأكبرالإمامفتاوىفإن،الصميمصميم

نجذمماكثيرفىالحقكلمةفقال،عصرهفىالحطيرةالأحداث

بهقامالذىالمشئومالحادثهذاأبرزهاومن،أحداثمن

العالمذفرزلزالأكانفقد،الكويتاجتياحمنالعراقحاكم

،والإسلامالعروبةأعداءغيرمنهيفذولم،بأجمعهالعربى

الصارخالاعتداءهذاتأييدفىالمأجورةالأقلائمنشطتوحين

ضافبيانصفىبالحقيصدعأنالأكبرالمفتىرأى،حياءدون

مندابرليقطعالصفحاتمنوسبعيناثنتينفىنشره

علمهممع،المفتعلةالشبهاتويسوقونالأعذارينتحلون

يوضحكاشفتمهيددونفوعالموعلىيهجمولم،ببطلانها

ناقلآ،نبويةوأحاديت،قرآنيةبنصوصللسلامالإسلامدعوة

منوكان،الآراءمنيقنعماوالفقهالتفسيركتبأمهاتعن

ومشروعيتها،الإسلامفىالحربعنيتحدثأنالضرورة

المسالمين،رعايةفىالمفروضةآدابهاوعن،الاعتداءلرد

يؤخذلاحتىالقتالعنالإعلانوضرورة،الآمنينوخرفة

:(2.ص)قولهإلىلينتهىيخرةعلىالأعداء
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حكمهذاكانإذا:النصوصهذهبعدنتساءلأن"ولنا

نعلنهمحتىنقاتلهمفلا،المسلمينغيرمعالإسلاملثريعة

كبيرةمسلمةبدولةظنكفما،خفاءولافيهلبسلاإعلانا

هىلهامجاورةمسلمةدولةساعاتفىتجتاحالعراقهى

إلىوتضمها،أراضيهافتحتل،إنذارسابقبدونالكويت

فماذا،بذاتهالغدرهوالشنيعالفعلهذايكنلمفإذا،زقغتها

..!ئجيكون

فىالمسلمينلأئمةصريحةبنصوصالبحثأتجعوقد

لونمنالتفسيرعلماءطليعتهموفىوالحديثالقديم

هىالباغيةالفئةأنمؤكذا،عاشوربنالظاهرإلى،الطبرى

فاحتلت،مجاورةدولةباغتتثمحشودهاحشدتالتى

.ساعاتبفحفىديارها

علىيسيطرفيمنالإسلامحكميبينأنالمفتىيفتولم

غاصبفهو،اختيارهفىشأنلهايكنولم،ئرذهلمدولة

إلىومتطرقا،كدأبهالصريحةبالنصوصمستعينا،ظلوم

المنافقينبعضكانوإذا،الرعيةعنومسئوليتهالحاكمواجب

عملبالحلفاءالاستعانةبأنجاهرواقدللطاغيةالمداهنين

فىتسببعفنمتسائلأالدعوةهذهالمفتىدحف!فقدفنكر،
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عنيبحثالذى،المظلومائفئطهذأهو،الأجنبىوجود

وكان..!الشوور؟أفدحارتكبالذىالطاغيةأم،النصرة

دخائلهميظهربماالمنافقينهؤلاءئسقهفلمفهذتجاالإمام

هذافىبالحلفاءوالاستعانة،بالحسنىجادلولكنه،الموبوءة

الدكتورختموقد،والسئئةالكتابمندليلهاوجدتالمأزق

:(48ص)بقولهكلامه

وإذا،منهاالأرجحفذنم،ومفسدةمصلحةتعارضتإذا"

ومفسدة،منهماالأخفارتكب،مفسدتانتعارضت

منأخفحينإيىالمتحدةبالولاياتالعسكريةالاستعانة

ذلكتلاثم"ثرواتهاونهب،أهلهاوتضريد،البلاداجتياح

ملوكمنالمسلمينحكامإلىالنصحفحواهمستفيضختاثم

الوطنفىالفتوىرجاليجتمعأنالمفتىواقترخ،ورؤساء

وذلك،مؤتقموخدبيانصفىالضرعىالحكمليغيئواالعربى

دونانحطئةالفتوىيصدرونالذينفيهكثروقتفىضرورى

واستبصار.هدى

فىالحقكلمةيقولأنعلىحريمتاالمفتىكانكذلك

عنهتمخفىوما،بمكةالحرامالمسجدعلىالمفزعالاعتداء

فقهىصوتأؤلصوتهفكان،واغتيالترويعمنالاعتداء
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الألمة،شجونهمعالنبرةهادئوكان،الحنةهذهفىارتفع

،الإسلامفىالمساجدمكانةعنشافبتمهيدالقولابتدأوقد

مكانةوأعظم،حرمةأشذهوإذ،الحرامالمسجدإلىخفم!ثم

بالمسجدخللمنالإسلاممنحهاالتىالضماناتعنمتحدثا

:-تعالى-قولهعندواقفا،العتيق

مه!ءايتاظبما؟لندومن!الو

،79:عمرانآلأ

رأىكلومع،وه!يبتهالمسجدحرمةئبينبصيرةوقفة

.ونفاذقوةذاتالفتوىأمبحتبحيث،الملزمدليلة

منالنسلتنظيمفىالكبارآراءعنشقفيماكتبتوقد

الأستاذوسئئل،شلتوتومحمودسليمعبدالمجيدأمثال

ولكن،الكبيرانالفقيهانبهأفتىبمافأفتىالطنطاوى

واتجهوا،سليموعبدالمجيدلث!لتوتإفتاءعنسكتوامعارضيه

وهى،يتبعولمابتدعأنهليعلنواالطنطاوىالدكتورإلى

رزقواإذا،العلمأهلمنتقعأنلهاكانمامغالطات

يتيسرقدالإماماجتهادعنآخرحديثولى،هذا،الإخلاص

حين.بعدنشره

15http://www.al-maktabeh.com



لهاد!النقايفىاهقمتل

معانىترجمةحولالصاخبالنقاشقامكيفالقارئرأى

يحسئونقومتذىوالمناظرةالبحثأصولعنمتجافياالقرآن

والانتصار.الفوزآيةالقولفىالاسترسال

يدورحينالهادفالنقالقفىالقويمالمثلأضربأناليوموأريد

إذاالاختلافحقويقدرون،الكلمةأمانةيعرفونفضلاءعلماءبين

مجالفىالحقيقةتظهرهنا،افتعالدونصريحةأسبابهبدت

يقفأنراجينطلبهفىئفحماوهذا،مقاوالمنقودالناقدعنهيرضى

الصديق.منالصديقموقفالمتجادلون

بهتعبئماكثرة""العدلالحقانيةوزارةرأتأم359سنةفى

المحاكمفضاةإلىفأرسلت،الطلاققف!ايامنال!ثرعيةالمحاكم

تأليفإلىتدعوهمكتانجاالضريعةفقهاءمنوغيرهمالشرعية

بمذهبالتقيددون،الأسرةلشقاقسريعةخفولأيتضمنكتاب

الأستاذبادروقد،الملموسللحرجورفقا،اباسعلىتخفيقامعين

تحقيقإلىالشرعيةبالمحاكمالقاضىشاكرمحمدأحمدالضيخ

"الإسلامفىالطلاقنظام"عنوانتحتكتاتجافا!لف،العلميةالرغبة

المراغى،الإمامطليعتهموفى،الإصلاحذعاةمنالصفوةقبولحاز
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عباراتتتقدمهاللكتابالعاطفالموضوعىالنقدكلماثوتوالت

وفقهإخلاصعنمؤلفهفيهاجتهد،جمادلعملالحمقىالتقدير

إمامسماحةمنالقدرجليلخطابئللمؤلفوردمماوكان،وذكاء

،العراقفىالأشرفبالنجفالشيعةمجتهدىوشيخ،الشريعة

يوجهثم،أهلههوبماعليهويثنى،الكتابفصولمنكثيرايحبذ

لآالحسينمحمدالعلامةوالشيخ،المسائلبعضإلىالاعتراض

فىبهبعثولكنه،صحيفةفىالنقدينشرلمالغطاءكاشف

فىالجليلالشيخالمؤلفيردأنينتظرمماوكانع،خاخطاب

سافروضوحإلىتحتاجالم!مألةرأىولكنه،فعلكماخاصةرسالة

بمجلةالجليلالشيخخطاببنشرفبادر،الإسلامعلماءيشهده

شافيةبإجابةعليهفعقباالرابعةالسنةمن(571العدد)"الرسالة"

فرأيت.المنقودبهرذوما،النقدقرأتوقد،أعدادثلاثةفىظهرت

ومحاولة،النفسوصفاء،اللفظطهارةمن،عجبأىعجبا

البحوثشتىفىننشدهماوهذا،الحقيقةلوجهالحقيقةاستجلاء

النقدخلاص!أوجزأنرأيتلذلك،شرعيةغيرأوشرعية،العلمية

النزيه.العلمىللبحثصادقمثلفيهماليكون،والرد

مقدمةفىالغطاءكاشفآلالحسينمحمدالشيخالعلامةقال.

بل،مرةفيهاالنظرفأنعمتالثمينةهديتك"وصلتنى:خطابه
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البحث،ودقة،النظرغورمنحوتهلماوتقديراإعجانجا،مرتين

استخرجتوقد،والصوابالحقهدفوإعمابة،الفكروحرية

أغشيةالوصاءالضريعةفخياعنوأزحت،الشريفةالأحاديثلباب

."الجموفضلك،الوقادذهنكوحيااللهفحياك،الأوهام

يقولمنقولعندكترخحوقد":عدةسطوربعدالشيخقالثم

نمئه:ماقلتثم،مغاوالرجعةالطلاقفىالإشهادبوجوب

منركنوأنه،الطلاقفىالإشهادوجوبإلىالشيعةوذهبت

الرجعةفىيوجبوهولم،"الإسلامشرائع"كتابفىكما،أركانه

."عليهدلللاغريب،بينهماوالتفريق

بيانه،فىالسماحأستميحكنظراثهأيذكهذاكلامكوفى

بالدليل،التافىمطالبةالفنقواعدح!سبالغريبمنأنوهو

قامقد:تقولولعلك،الدليلإلىالمثبتيحتاجنماوإ،معهوالأصل

من"والظاهر:تقولحيثا81صذكرتهماعلىبناءعليهالدليل

:--تعالىقولهأنالآيتينسياق

(2:الطلاق)مهووآشحهاوأ!ال!

تمعن-لمبرهانكاللهأنار)وكأنك،والرجعةالطلاقإلىراجع

وإلا،المقامهذاغيرفىالإمعانمنعادتكهىكماالآياتفىالنظر
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الطلاقخصوصلبيانمسوقةالضريفةالسورةأنعليكيخفىفلا

صددهافىالكلاموابتدأ،الطلاقسورةلمميتحتى،وأحكامه

:-تعالى-بقوله

!هوإداظتفتصآلفئ!مآة!الو

(1:لطلاقا)

طهرفىيكونلاأىالعذةصدرفىالطلاقوقوعلزومثم

منإخراجهنوعدمالعذةإحصاءولزوم،الحيضولاالمواقعة

،الطلاقأحكامبيانخلالفىالرجعةذكرإلىاستطردثم،البيوت

:-شأنه-عزقالحيث

!وييغروفقآئمي!كوممنتلغنأ!هنفإذا!الو

(2:الطلاق)

بالرجعة،إمساكهنفلكم،العذةمنالخروجعلىأشرفنإذاأى

:فقال،الطلاقأحكامتتمةإلىعادثم،المفارقةعلىتركهنأو

مهوؤآلش!؟وأدؤئغذليتنتمم!

(2:الطلاق)

ويستهجن،أحكامهلبيانكلهالكلامسيقالذىالطلاقفىأى

162http://www.al-maktabeh.com



.واستطراذاتبغاإلاتذكرلمالتىالرجعةإلىعوده

أدقهوماوهناك،الآيةوسياق،الدليللفظحيثمنهذا

بحكمتهفال!ثارع...ال!ثرعيةالحكمةحيثمنبالاعتباروأحق

وشروطه،قيودهفكتر،والفرقةالطلاقوقوعتقليليريدالعالية

والتأخيرالأناةولحصول،أولأللضبطالعدلينالشاهدينفاعتبر

مماالزوجانأوالضاهدانيحضرأنإلىالانتظاركانوربما،ثانيا

-:-تعالىبقولهإليهأشيركما،الألفةإلىفيعودان،الندميبعث

ثقل،تذرى)

(1:لطلاقا)!هومراالل!ولبغدثيحردئهأ

به،التعجيليريدالشارعفإن،الرجوعقضيةبعكسكلهوهذا

،الشروطمنشرطأىالرجعةفىيوجبفلمآفاتللتأخيرولعل

وأفعلأوقولمنعليهادذما-بكلالإمامية-معشرعندناوتمئح

ذلكوكل،الطلاقفىكماخاصةصيغةفيهايشترطولا،إشارة

والرغبة،بعباد،الرحيمالشارعمنالمحبوبالأمرلوقوعتسهيل

سطور:بعدقالثم،تفرقهموعدم،ألفتهمفىالأكيدة

من،الإماميةإليهذهبتماصحةفىلكمقنعكلههذافى"فهل

استصوبتهفإن،الطلاقبخلافالرجعةفىالإشهادوجوبعدم
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ملاحظاتكفىللنظرمستعدفأناوإلا،وشكرناكاللهحمدنا

الحقواتباع،الحقيقةإعابةإلاالغرضوما،ارتياحبكلوتلقيها

الئهأعاذنا،العمياءوالعصبية،الأجوفالتقليدعنبعيدآ،كانأينما

."الئهشاءإنوالخطيئاتالخطأعنخطواتناوسذد،منهاوإياك

وقد،الغطاءكاشفآلالحسينمحمدالشيخرأىخلاصةهذه

عنسيكشفإنه:مقدمتهفىقالبردشاكرأحمدالأستاذأعقبه

لأن،القلمسبقجاءتالخمموكلمة:وحجتهخصمهحجة

فىالخصومبمعاركالشيخواشتغال،خصومةليستالمناقشة

انتصرإن:قالثم،اللفظهذاإلىشعوريالاساقهالذىهوالمحكمة

ىأأبالىلا،بهتمسكترألىانتصروإذا،إليهرجعتخمئمىرأى

.!كانذينك

عندالإشهادوجوبفىالخلافموضعالأستاذلخصثم

بينهما،عليهمتفقفأمر،الطلاقعندالإشهادوجوبأما.!الرجعة

بأعيننا،نشاهدهكثيربلاءعنفيغنى،الآنبهيأخذالمشرموليت

الثشراطفىحزمابنرأىبإيف!احالقولوبدأ.!دفغالهنستطيعولا

ينصما("المحفىكتابمنونقل،والرجعةالطلاقعدالإشهاد

قولىأحذهوالرجعةعندالإشهاداشتراطإن:قالثم،ذلكعلى

بضعاشباحةلأنه،"المهذب"فىالشيرازىنقلكما،الشافعى

164http://www.al-maktabeh.com



قولينأحدأيضآوهو،كالنكاح،إشهادغيرمنيصغفلم،مقصود

."المغنىو""المقنع)فىجاءكما،أحمدللإمام

خصوصلبيانمسوقةالسورةإن:الأستاذقولإلىوانتقل

تذكرولمآيةعشرةاثنتىالسورةإن:فقال،وأحكامهالطلاق

إلىاتجهتإذ،بعضدونبعضفىبل،جميعهافىالطلاقأحكام

والعدة،بالمعروفوالمفارقةبالمعروفكالإمساك،شتىأمور

وغيرها،،والترهيبوالترغيب،والرضاعوالإسكانوالإنفاق

واضح.وهذا

فيهماوتأمل،ورويةبأناةالأوليينالآيتينالجليلالشيخقرأولو

بالإشهادالأمرأنلهلتين،السليمةالعربيةالفطرةتقتضيهماعلى

ىأالطلاق:وهىالآيتينفىالمذكورةالثلاثةالأشياءإلىراجع

ىأبالمعروفوالمفارقة،الرجعةأىبالمعروفوالإمساك،إنشاؤه

بالتسريح.الطلاقإنفاذ

،حزموابنعباسابنكلاممنذلكعلىيدلماالأستاذنقلثم

نأراجعلمن:وينبغى(-جهالأم"فىالشافعىالإمامبقولواستدل

لئلا،الشهادةمنبهاللهأمرلماالرجعةعلىعدلينلثاهدينئ!ثئهد

بانقضاءالرجعةتعلمأنقبليموتأو،بذلكيقرأنقبليموت

وأيتجاحداولئلا،العذةفىالرجعةتعلملمإنيتوارثانفلا،عدتها
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زوجة.لغيرالإصابةفتكون،يصيبها

كتبفىالمنحىهذاتنحوالتىالنقولفىشاكرالثيخواتسع

الئهوجار،الطبرىجريرابنعنفنقل،والتفسيرالفقه

الشيعة،أئمةمنوهوالطبرسىعلىوأبى،حيانوأبى،الزمخشرى

طويلأوقتاقضىقدشاكرالأستاذأنإلىويخيل،ذلكعلىيدلما

كتبمنصفحاتعدةشغلتالتىالنصوصهذهاستيعابفى

قوله:إلىمنتهياتماقاموضعهفىاهتماموهو،شتى

جميغاالأمرينفىالإشهادوجوبهوإليهوأذهصثأراه"والذى

منهما.كلصحةفىشرطوأنه،مغاوالرجعةالطلاقيريدأ

الاجتماعيةالنظرةبينقد،الغطاءكالثفآلالأستاذكانوإذا

استدعىإذارأيهعنصاحبهايرجعأنقبلبالرجعةالتعجيلفى

الئهإلىالحلالأبغضوأن،أولىالوفاقلأن،الشاهدينوجودالأمر

مخالفة،اجتماعيةبنظرةأتىقدشاكرالأشاذفإن،الطلاقهو

نفسهفىحقيرةلحاجةلهيبدوقدالرجعةبعدالمراجعأنقررحين

ولاشاهذاترى!لا،حقهاإثباتعنالمرأةوتعجز،الرجوعينكرأن

فىفيفيع،رجعتهإعلانقبلماتإذا،ورثتهذلكيفعلوقد،دليلأ

أولفىعاجزةوهى،عرضهاويصن،كرامتهاوتهدرحقهاالحالين

فعلأ.محتملهذاأنوالحق.!وآخرهأمرها
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:بالعراقالشريعةشيخمخاطباالأستاذقالثم

منالقضاءمجالسفىنرىماالئهحفظهالأستاذرأىولو)ا

وحرصهم،الحقوقإضاعةعلىوإقدامهم،وحيلهمالناسألاعيب

الئه،حدودتعذىعلىوجرأتهم،بالباطلبينهمأموالهمأكلعلى

يقل،أوالرجعةوجودمعهايعزقيوذالي!ستالشروطهذهأنلعلم

مقامها،شموخعلىوتدل،الشرعيةالحكمةتطابقأنهاولاستيقن

.،الرابعة-السنة061-العددالرسالةأ"أحكامهافىنظرهاوئغد

التهجممنالبرلمحث!الجادالحوارهذابعرضأردتفقد،وبعد

العلميةالمسائلفىيحاولونلمنالمثلبهأضربأنوالاستعلاء

يتضنجونمننرىلأننا،وحدهاالشرعيةالمسائلفىلا،جميعها

يكونونوقد،العلمأهلمنهايبرأعباراتإلىويندفعون،الحوارفى

عليهتعورفمانسؤاوقد.!العوابموضعفىلاالحطأموضعفى

الخلافعندالكبارالأئمةسلوكمنكانوما،المناظرةآدابمن

،الصوابيحتملخطأمناظرىكلامإن،أحدهميقولحين

.إنصافمنذلكبعدوليس،الخطأيحتملصوابوكلامى
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...............-......-......-!ثملقوتمحمودالإمامفتاوىمق.

...ء.....ءهخلا!الوهابعبكالاشتاذاجتهاداتضه.

..-......-....--.........-.....زهرةأبىمحمداكلهمامفقهمق.

.ه..--.....--.....-.-..-...--.--....-......-...05...........اجتهادأمعبخا.

-...........طنطاوىسيدمحمدالإماماجتهاداتمق.

..................---..-.........-............الطد!النقاش!مقمثل.
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